
 
Raport științific sintetic intermediar al proiectului având titlul: 

 

Relicte, martori ai unor procese evolutive complexe ale ecosistemelor montane din 
Carpati: procese istorice si tendinte viitoare" cod proiect: PN-II-ID-PCE-2012-4-0595,  

nr. contract: 50/ 02.09.2012 
 

Rezultate științifice sintetizate pentru anul 2015 
 

În conformitate cu obiectivele și activitățiile asumate pentru anul 2015 au fost obținute 
următoarele rezultatele prevăzute în planul de realizare a proiectului pentru anul în curs. Rezultatele vor fi 
sintetizate dupa cum urmeaza:  

1.Speciile de plante ținte  
Orientarea proiectului în anul 2015 – în ceea ce privește filogenia și filogeografia plantelor – a fost 

influențată în mod semnificativ de un studiu al nostru recent, Bartha și colab. (2015) privind filogeografia 

speciei Erythronium dens-canis. Rezultatele acestui studiu au fost prezentate in raportul anterior. Pe scurt, 

Carpații au contribuit la formarea unei linii genetice relicte din Transilvania care din punct de vedere 

genetic este mult mai structurată față de linia genetică “non-Transilvană” răspândită din Peninsula Iberică 

până în Balcani. Principalele direcții de cercetare în urma acestui studiu au fost următoarele: i) Plasarea 

liniilor genetice europene de E. dens-canis (clada transilvană, non-transilvană și cea caucaziană) într-un 

context mai vast de filogenie și anume filogenia genului Erythronium din Eurasia [Obiectiv îndeplinit prin 

studiul recent al lui Bartha și colab. (2015)]. ii) Punerea bazelor unui studiu de filogeografie comparativă 

pentru testarea generalității teoriei de refugiu glaciar din Bazinul Carpatic a speciilor din pădurile de 

foioase. iii) Filogeografia speciei E. dens-canis la scară fină din Transilvania în vedera identificării “micro-

liniilor genetice” cu valori ridicate de conservare (phylogenetic conservation units) precum și localizarea 

potențialelor microrefugii glaciare din trecut. 

Pentru testarea generalității teoriei de refugiu glaciar din Transilvania/Bazinul Carpatic al plantelor 

erbacee din pădurile de foioase au fost incluse în investigații două specii similare cu E. dens-canis din punct 

de vedere ecologic: Scilla bifolia (s.l.) și Galanthus nivalis. În lunile martie-aprilie 2015 au fost eșantionate 

un număr de 46 populații de Scilla bifolia și 24 populații de Galanthus nivalis din România. Pentru ambele 

specii setul de probe au fost completate cu probe din alte țări de către coleboratorii din Serbia (Filip 

Jovanović), Turcia (Hasan Yildrim și Sırrı Yüzbaşıoğlu), Ucraina (Dmitriy A. Zubov) și Cehia (Bohumil 

Trávníček). Distribuția geografică a probelor achiziționate de S. bifolia și G. nivalis sunt prezentate în 

figurile 1 și 2. 



 

Fig. 1. Distribuția geografică a probelor achiziționate pentru studiul de filogeografie pe Scilla bifolia. 

Au fost incluși și alți taxoni apropiat înrudiți în vederea utilizării lor ca outgroup in analizele de filogenie 

moleculară. 

 

 

Fig. 2. Distribuția geografică a probelor achiziționate pentru studiul de filogeografie pe Galanthus nivalis. 

Au fost incluși și alți taxoni apropiat înrudiți în vederea utilizării lor ca outgroup în analizele de filogenie 

moleculară. 

Procesarea probelor în laborator a inclus tehnici de rutină descrise în raportul anterior. Materialul 

vegetal uscat (frunză) a fost zdrobit folosind un “Retsch Mixer Mill”. Pentru extracția ADN a fost utilizat 

kitul “ZR Plant/Seed DNA MiniPrep kit”. A fost extras ADN dintr-un număr total de 141 probe de Scilla și 

120 probe de Galanthus (provenite din 141, respectiv 120 populații). A fost amplificată prin tehnica PCR 

regiunea plastidială rpl32-trnL din probele ambelor specii. În cazul speciei Scilla bifolia secvențializarea 



produșilor PCR s-a finalizat și această regiune necodificatoare s-a dovedit a fi suficient de variabil pentru a 

nu include și un al doilea marker pentru analizele de filogeografie (arborele filogenetic este suficient de 

rezolvat și ramurile sunt bine susținute statistic). În cazul probelor de Galanthus secvențializarea produșilor 

PCR este în curs de desfășurare și conform rezultatelor preliminare va fi nevoie de includerea unui al doilea 

marker filogenetic (plastidial) în analize. Screeningul în vederea selectării celui de al doilea marker plastidial 

la această specie este în curs de desfășurare. În ceea ce privește analiza unui sau unor markeri filogenetici 

nucleari, am încercat secvenţializarea regiunii ITS (Internal Transcribed Spacer) din probe provenite din 

diferite populații de Galanthus și Scilla însă cromatogramele obținute prin secvenţializarea Sanger nu au 

fost de bună calitate posibil din cauza polimorfismului intra-individual al acestei regiuni la aceste specii. 

Pentru anul 2016 este prevăzută clonarea regiunii ITS din probe de Galanthus și Scilla urmată de o 

secvențializare mai eficientă așa cum s-a efectuat și în cazul speciei E. dens-canis la Bartha și colab (2015). 

Secvențele nucleotidice generate au fost aliniate manual în programul MEGA. A fost utilizat 

programul RaxML pentru generarea arborilor filogenetici folosind metoda Maximum likelihood. Pe baza 

acestori arbori am determinat poziția filogenică a tuturor populațiilor de Scilla bifolia eșantionate respectiv 

poziția filogenică a populațiilor de Galanthus nivalis selectate pentru analizele preliminare. Programul TCS 

a fost utilizat pentru generarea rețelelor de haplotipuri la ambele specii. Rezultatele converg către ipoteza 

lansată în Bartha și colab. (2015) însă apar și diferențe specifice taxonilor:  

1. În cazul taxonului Scilla bifolia (s.l.) o linie genetică Transilvană este bine susținută statistic și se 

delimitează bine din punct de vedere geografic (Fig. 3). Probe aparținătoare acestei linii au ajuns 

prin dispersie la distanță mare (long distance dispersal) în Anatolia unde sunt la fel prezente și 

populații aparținătoare cladei “non-Transilvane”. 

2. În cazul speciei Galanthus nivalis putem vorbi despre o linie genetică care își are originea în Bazinul 

Carpatic. O delimitare mai restrânsă – pe baza rezultatelor care ne stau la dispoziție – deocamdată 

nu este posibilă. Această linie genetică s-a răspândit – posibil prin dispersie graduală – în Europa de 

vest. 

Prezența cladelor specifice Transilvaniei și Bazinului Carpatic la speciile Scilla bifolia respectiv Galanthus 

nivalis confirmă supraviețuirea acestor specii erbacee de păduri de foioase pe timpul ultimului maxim 

glaciar (LGM) la aceste latitudini geografice. În cazul taxonului Scilla bifolia clada descrisă pentru 

Transilvania are o distribuție geografică limitată în comparație cu arealul total al speciei. Astfel aceasta 

constituie o unitate importantă de conservare mai ales în contextul defrișării extensive a pădurilor din 

România. Rezultatele obținute la aceste specii aduc o contribuție fără precedent biogeografiei spațiului 

Carpatin. Ele vor fi trimise către publicare în anul 2016 sub forma unei sinteze / studiu comparativ. 



 

Fig. 3. Distribuția geografică a probelor de Scilla bifolia aparținătoare a două clade din nordul respectiv 

sudul Transilvaniei. Clada ”Transilvană” este reprezentată prin cercuri albe în timp ce clada “non-

Transilvană” cu cercuri roșii. 

Continuarea studiului de filogeografie moleculară a speciei E. 

dens-canis la o scară de înaltă rezoluție în Transilvania a avut 

ca scop documentarea “mai detaliată” a distribuțiilor liniilor 

genetice “t1”, “t2” și “t3” (Fig. 4) descrise de Bartha și colab. 

(2015). Pe lângă cele 75 de populații eșantionate în primăvara 

anului 2014 au fost colectate probe dintr-un număr de 32 

populații in martie-aprilie 2015. Probele au fost procesate în 

laborator conform metodologiei descrise in raportul anterior 

și/sau în cazul speciilor de Scilla și Galanthus. Filogenia bazată pe 

analiza combinată a secvențelor plastidiale rpl32-trnL și rps15-ycf1 

a redat “subcladele” cladei Transilvane dezvelite anterior. 

Distribuția geografică a acestor subclade este prezentată în Figura 

5. Apariția cea mai nordică a cladei non-Transilvane în sudul 

Transilvaniei se localizează în Depresiunile Hațegului și cea a Brașovului. După cum se remarcă, s-a 

descoperit o subcladă nouă (așa zisă cladă “t5”) în Depresiunea Caransebeşului. Prezența celor patru 

subclade demonstrează existența a patru microrefugii în timpul ultimului maxim glaciar (LGM) de unde 

specia s-a răspândit ulterior. Clada t1 este cea mai răspândită ea fiind distribuită în marea parte a 

Depresiunii Transilvaniei respectiv la vest de Munții Apuseni. Clada t2 s-a răspândit la nord și la sud de 

Munții Apuseni iar clada t3 este distribuită la poalele nord-vestice ale Munților Apuseni respectiv în partea 

nordică a Transilvaniei (Fig. 5). În arborele filogenetic probele aparținătoare populațiilor răspândite la sud, 

la vest si la nord-vest de Munții Apuseni formează câte o unitate monofiletică în cadrul subcladelor t1, t2 și 

Fig. 4. Distribuția geografică a populațiilor de 
E. dens-canis aparținătoare “subcladelor” “t1”, 

“t2” și “t3” ale cladei Transilvane. Figură 
preluată după Bartha și colab. (2015a). 



t3 ceea ce indică “stabilirea secundară” a acestora în zonele menționate anterior, o răspândire mediată 

prin dispersie la distanță mare. Prin urmare, atât microrefugiile cât și dispersia la distanță mare a contribuit 

la distribuția celor trei subclade de E. dens-canis în Transilvania. 

 

Fig. 5. Distribuția geografică a populațiilor eșantionate de E. dens-canis aparținătoare diferitelor clade 

Prin analiza TCS am identificat 63 de haplotipuri de Erythronium dens-canis şi 3 haplotipuri de E. 
caucasicum (Fig. 6). Reţeaua de haplotipuri prezintă o structurare clară. Combinând informaţiile referitoare 
la originea geografică a haplotipurilor şi topologia reţelei, 7 grupe mari pot fi identificate: o grupă 
caucaziană, o grupă non-transilvană, care conţine haplotipuri din aproape toată aria de răspândire a 
speciei, de la coastele Oceanului Atlantic până la versanţii de sud ai Carpaţilor Meridionali, excepţie făcând 
majoritatea probelor din Transilvania, o grupă transilvană care cuprinde patru subgrupe, corespunzătoare 
celor 4 clade identificate prin reconstrucţia arborilor filogenetici. Acestea sunt t1, t2, t3 şi t5, şi o subgrupă 
(t4) de care aparţin cele două probe dintr-o populaţie din Croaţia. 
 



 
Fig. 6. Reţeaua de haplotipuri a speciei Erythronium dens-canis. Dimensiunea cercurilor este proporţională 
cu numărul probelor care aparţin haplotipului respectiv. Punctele reprezintă haplotipurile neeşantionate. 

Culorile corespund celor de la Fig. 5. 
 

2. Specii de diptere ținte.  
2.1. Aplicarea metodelor taxonomiei clasice și moleculare pentru grupul de specii Pedicia staryi 

(Diptera, Pediciidae)  
În conformitate cu obiectivele propuse pentru anul 2015, pe baza analizelor morfologice și 

moleculare am confirmat statutul relictar al speciilor endemice de țânțari din genul Pedicia staryi, 
rezultatele au fost publicate într-un articol cu ISI (Dénes et al., 2015). Pe baza diferențelor morfologice și 
genetice ale populațiilor aparținând grupului de specii P. staryi din Carpați a fost posibilă și o revizuire 
taxonomică a grupului și descrierea unui număr de  alte 3 specii noi pentru știință, toate doredint a fi 
micro-endemisme pentru acest lanț muntos.  

În cursul analizei morfologice comparative am inclus în studiu atât indivizi masculi, cât și femele 
colectate în perioada 2003-2015, după o tratare prealabilă a exemplarelor in soluție 10% KOH. Piesele 
aparatului genital au fost puse pe un pat de nisip de sticlă și analizată folosind o lupă Olympus SZ61 
echipată cu o cameră Canon 650D cu LM Digital SLR Adapter (Micro Tech lab., Austria). Seriile fotografice 
executate la diferite adâncimi au fost combinate cu Combine ZP software (Hadley, 2011). Pentru analiza 
moleculară, probele de țesuturi colectate de la 152 de indivizi au fost comparate. Extracția de ADN și 
secvențiarea în vederea analizei taxonomice moleculare au fost executate după protocoalele standard 
folosind ca marker ADN mt subunitatea COI la Centrul Canadian pentru Barcoding ADN. Indivizii, date de 
colectare, fotografii, secvențele PCR și primerii folosiți în secvențiere pot fi descărcate din baza de date 
Barcode of Life Data Systems (BOLD) sub numele proiectului Tipuloidea of Europea (EUTIP). Un număr 
adițional de 26 indivizi au fost prelucrate molecular la Institutul de Cercetări Bio-Nanoștiințe ale 
Universității Babeș-Bolyai, Cluj. ADN-ul genomic a fost extras cu kit-ul comerial (Qiagen, DNeasy Blood and 
Tissue Kit) pe baza protocolului propus. Secvențele de ADN mtCOI au fost amplificate folosind perechea de 
primere LCO1490 și HCO2198 (Folmer et al., 1994). Secvențierea a fost procesată de firma Macrogen Inc. 
(Korea) pentru optimalizarea cheltuierilor. Secvențele au fost verificate folosind programul BLAST și 
depozitate în Banca de Gene de la NCBI, USA. Secvențele au fost descărcate și aliniate folosind programul 
Clustal W in Mega, versiunea 6 (Tamura et al., 2013). Arborele filogenetic a fost generat folosind un set de 
date ale haplotipurilor identificate pe baza programului Maximum Likelihood (ML) și algoritmul deducția 
Bayesiană (Bayesian inference, BI) folosind modelul General Time Reversible Model. Arborele ML a fost 
estimată în Seaview, versiunea 4 (Gouy, Guindon, & Gascuel, 2010) și a fost implementată în MrBayes 



versiunea 3.2.2 (Ronquist, et al, 2012). Parametrul Kimura-2 al variabilității intra- și interspecifice a fost 
calculată în MEGA6 (Tamura et al. 2013).  

În urma analizei moleculare a fost identificată din grupul de specii P. staryi 44 de haplotipuri. 
Analiza ML și BI a condus la arbori cu topologii congruente, iar valorile pp (posterior probability) și bp 
(bppstrap) arată 4 linii genetice bine diferențiate în cadrul speciei P. staryi (Fig. 7). Distanța KP2 dintre P. 
lobifera, P. apusenica, P. staryi și cele trei taxoni criptici variează între 4.90% (dintre speciile criptice din 
Munții Gutâi și Munții Rodnei) și 11.59% (dintre P. lobifera și speciile criptice din Munții Rodnei), cu o 
medie de 8.94%, care corespunde cu valoarea divergențelor interspecifice folosit în general în taxonomia 
moleculară a dipterelor (Renaud et al. 2012; Ashfaq M et al. 2014) (Tabel 1).  
 
Tabel 1. Distanța genetică dintre speciile din grupul de specii P. staryi, identificate pe baza metodelor 
taxonomiei moleculare 

   

 
 
Fig. 7. Arborele BI. Probabilitatea posterioară (PP) și valorile bootstrap (BP, %) ale nodurilor sunt specificate 

sub brațele arborelui. Numai speciile endemice din Carpați sunt cartate. 

 

 

P. 
straminea 

P. 
spinifera 

P. 
lobifera 

P. 
apusenica 

P. 
roxolanica 

sp. n P. staryi 

P. 
costobocica 

sp. n 

P. spinifera 16.2 
      P. lobifera 12.8 12.4 

     P. apusenica 12 11.8 9.61 
    P. roxolanica 

sp. n. 11.5 12.5 9.82 6.16 
   P. staryi 13.2 13.1 11.4 6.1 6.85 

  P. costobocica 
sp. n 13.3 13.4 11.2 9.25 8.58 9.05 

 P. carpianica 
sp. n 14 13.4 11.6 8.94 8.77 9.34 4.91 



Pe baza distanțelor genetice au fost delineate grupe taxonomice divergente și analizate pentru 
identificarea unor diferențe morfologice care să permite o recunoaștere operațională a speciilor. În cazul 
taxonilor noi, identificate pe baza distanțelor genetice și a diferențelor morfologice au fost nominalizate 
holotipuri și paratipuri și depozitate în colecția de diptere ale Muzeul de Zoologie din Cluj, însoțite cu 
număr de inventar.  

2.2. Descierea de specii noi pentru știință. Descrierea detaliată a speciilor s-a făcut într-un articol de 

specialitate care va fi publicată în curând, din această cauză prezentăm doar numărul de acces al 

secvențelor genetice taxonomic informative a speciilor încărcate în băci de gene internaționale și 

fotografiile executate după holotip. Prezentarea caracterelor morfologice și cheia de determinare a 

speciilor vom detalia în raportul științific următor. 

 

Pedicia (Crunobia) roxolanica Kolcsár, Keresztes & Dénes, sp. n. (Fig. 8) 

Gen Bank număr de accesare: KT983903; BOLD număr de accesare: EUTIP669, EUTIP670, EUTIP691 până la 
694 și EUTIP710 
 

 
 

Fig. 8. Habitus (6), gonocoxite, vedere interioară (7), capătul abdomenului la mascul, dorsal (8), capătul 
abdomenului mascul, ventral (9) 

 

Pedicia (Crunobia) costobocica Kolcsár, Keresztes & Dénes, sp. n. (Fig. 9) 

BOLD număr de accesare: EUTIP695, EUTIP698 și EUTIP708 

 
 

Fig. 9. Habitus (10), gonocoxite, vedere interioară (11), capătul abdomenului la mascul, dorsal (12), capătul 
abdomenului mascul, ventral (13) 

 

Pedicia (Crunobia) carpianica Kolcsár, Keresztes & Dénes, sp. n. 

Gen Bank număr de accesare: KT983904 to KT983906; BOLD număr de accesare: EUTIP095, EUTIP096, 

EUTIP475, EUTIP478 and EUTIP480 



 
 

Fig. 10. Habitus (14), gonocoxite, vedere interioară (15), capătul abdomenului la mascul, dorsal (16), 
capătul abdomenului mascul, ventral (17) 

 

 Cele 3 specii noi indentificate în curcul cercetăriilor noastre pot fi ușor atribuite la grupul de specii P. 

staryi sensu Savchenko, 1986, având mai mult de 2 sau 3 țepi chitinoși la capătul dorsal al gonostilului. În 

conformitate cu ipoteza taxonomică existentă în literatura de specialitate analiza ML și BI confirmă originea 

monofiletică a grupului P. staryi în Europe. Cu tate acestea, toate cele 6 specii endemice din Carpați din 

acest compex, P. apusenica, P. lobifera, P. staryi, și cele 3 recent descries, P. costobocica sp. n., P. 

carpianica sp. n.,  P. roxolanica sp. n. formează o ramură bine definită și clar distanțate de celelalte mebrii 

ale grupului, P. straminea și P. spinifera cu distanțe genetice între 12,81% respectiv 12,67%. Aceste 

divergențe adânci sugerează procese evolutive autochtone ale ecosistemelor montane reci și umede din 

Carpați (confirmată și de studiul nostru recent, Dénes at al., 2015). Cele trei specii descries de noi sunt 

apropiate de P. apusenica și P. staryi, dar se deosebesc nu numai de diferențe genetice, dar și de o serie de 

diferențe morfologice, care vor fi detaliate de un studio taxonomic următor. 

2.3. Identificarea unor microrefugii carpatine pentru speciile de insecte endemice reci-stenoterme din 
Carpați. Rezultatele noastre precedente arată că cursurile de ape reci și stenoterme, aproape de sursă din 
Carpați adăpostesc o biodiversitate acvatică autochtonă extraordinară, cu un număr ridicat de elemente 
endemice de vârstă preglaciară, foarte probabil rămășițe ale unui ecosistem arcto-terciar (Dénes et al., 
2015). Acestă situație este în contrast cu elementele arboreale de același vârstă, cu specii endemice 
concentrate mai ales  în refugiile clasice mediterraneene (Mey și Botoșăneanu, 1985, Pauls et al., 2009, 
Balint et al., 2011). Aceste ecosisteme acvatice montane din Alpi și Pirinei au fost cercetate intens în ultimii 
ani, relativ puține studii se cunosc însă, referitoare la acest ecosistem particular din Carpați (Balint et al., 
2008, Stewart et al., 2010, Schmitt and Varga, 2012, Graf et al., 2015). Proiecția geografică a celor 3 specii 
de diptere descoperite recent din Carpați sugerează o distribuție insulară asemănătore cu cel al arealului 
limitat identificat la celelalte endemisme, P. apusenica, P. staryi și P. lobifera din acest complex. Aceste 
micro-endemisme se concentrează mai ales în partea nordică a Carpaților Orientali unde până acum au 
fost identificate 4 dintre speciile de diptere cercetate de noi, și este în concordanță cu distribuția și a altor 
elemente acvatice, de exemplu trichoptere din această regiune geografică (confirmarea teoriei refugii în 
refugiu). Mult mai puține elemente endemice au fost identificate din Munții Buceci și zonele limitrofe, un 
alt refugiu important al Carpațiilor. Numai o singură specie, P. roxolanica sp. n. este prezentă din complexul 
de specii P. staryi cercetată de noi. Un alt refugiu important pentru acest complex de specii de diptere 
reprezintă Munții Apuseni, de unde numai o specie, P. apusenica a fost identificată din mai multe masive. 

3. Specii de curculionide ținte. Distribuția speciei endemice pentru Munții Apuseni, Otiorhynchus 
remotegranulatus și analiza morfometrică a indivizilor din diferitele populații a speciei .  

În anul 2015 ne-am concentrat atenția asupra următoarelor activități de cercetare: i) Colectare de 
date adiționale privind distribuția și caractere morfometrice a speciei O. remotegranulatus (Muzeul de 
Istoria Naturii, colecția de coleoptere, Budapesta, martie 2015), ii) Colectare speciei înrudite (O. chrysonus) 



pentru analize morfometrice și genetice comparative (Băile Herculane, mai-iunie 2015), iii) Studii ecologice 
a speciei O. remotegranulatus (preferință de habitat, preferință de plantă gazdă) (Băișoara, iunie 2015), iiii) 
Extracția ADN-ului genomic și analiza populațiilor pe baza unui marker mitochondrial (mtCOI). Protocoalele 
folosite atât pentru analizele morfometrice cât și cele moleculare sunt identice cu cele folosite în cazul 
grupului de specii P. staryi descrise în paginiile anterioare. 

Pe baza caracterelor morfometrice putem afirma că:  
a) O. remotegranulatus este separată morfologic de specia înrudită O. chrysonus în mod evident doar 
prin caracterele morfometrice a genitaliilor (Fig.11), analiza morfometrică a caracterelor corporale 
aratând diferențe statistic significante doar în câteva cazuri (analiză de discriminanță lineară (LDA), 
Fig.12) 
b) Analiza variabilității intraspecifice a arătat diferențe statistic significative, dar minore doar în cazul 
caracterelor morfometrice a genitaliilor (Fig.12) dintre populațiile îndepărtate care este un semn de 
izolare prin distanță și nu confirmă existența a unor microrefugii izolate în cadul Munțiilor Apuseni în 
contrast cu cazul lumbricidelor endemice de aici (Csuzdi et al., 2010).  
Pe baza analizelor moleculare a ADN-ului mtCOI putem afirma că: 
a) Din cei 33 indivizi analizați în cursul anului 2015 extragerea materialului genetic s-a reușit doar la 
29 indivizi, care au reprezentat 5 haplotipuri. Aceste cercetări vor fi continuate și în viitor pentru a 
stabili mărimea populațiilor și analiza genetică a populațiilor la acestă gărgăriță endemică din Munții 
Apuseni. 
b) Arborele filogenetic, realizat pe baza secventelor ADN mtCOI, reprezentat de 628 perechi de baze 
nu a arătat diferențe apreciabile intraspecifice și este în concordanță cu rezultatele analizelor 
morfologice (Fig.13). Acest rezultat poate fi explicat prin faptul că aceste 4 populații nu sunt izolate 
din punct de vedere al fluxului genetic, Munții Apuseni funcționând ca un singur refugiu glaciar 
pentru acestă specie. 

Prin colectarea datelor din colecțiile proprii și a muzeelor din Sibiu și Budapesta am generat o hartă de 
distribuție a acestei specii, acesta nefiind cunoscută în trecut. Datele au fost completate cu datele din 
colectăriile noastre recente (Fig.14). 

 

 

Fig.11. Caracterele morfometrice măsurate la speciile țintă 
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Fig.12. Graficul analizei LDA în cazul caracterelor morfometrice a caracterelor corporale (a), și a genitaliilor 
(b). Punctele roșii reprezintă caracterele speciei înrudite O. chrysonus, celelalte culori reprezintând 

diferitele populații a speciei țintă O. remotegranulatus 

 
 
 

Fig.13. Arborele filogenetic realizat pe baza secvențelor mtCOI construita cu modelul GTR+G in 
programul mr Bayes. Numerele reprezintă indivizii populațiilor: 01- Băișoara, 03- Mărișel, 04- 

Molhașu Mare, 06- Padiș. O. chrysonus (Rossi, 1792), O. tenebricosus (Herbst, 1784) și O. coecus 
(Germar, 1824) au fost folosite ca outgroup. 

 



 

 

Fig.14. Distribuția speciei O. remotegranulatus (puncte albe: date publicate, puncte roșii: date noi) 

 

Pe baza acestor rezultate sintetizate mai sus am publicat 7 articole științifice, toate articole cu ISI.  
 

1. Bartha L, Sramkó G, Volkova PA, Surina B, Ivanov AL, Banciu HL (2015a) Patterns of plastid DNA 
differentiation in Erythronium (Liliaceae) are consistent with allopatric lineage divergence in Europe 
across longitude and latitude. Plant Systematics and Evolution 301:1747–1758, IF. 1.545 

2. Bartha L, Stepanov NV, Rukšāns J, Banciu HL, Keresztes, L (2015b) Non-monophyly of Siberian 
Erythronium (Liliaceae) leads to the recognition of the formerly neglected Erythronium sajanense. 
Journal of Plant Research, 128:721–729, IF. 2.507. 

3. Ibrahimi, H., Kucinic, H., Vitecek, S., Waringer, S., Graf, W., Previsic, A., Balint, M., Keresztes, L. 
Pauls, S (2015).: New records for the Kosovo caddisfly fauna with the description of a new species, 
Drusus dardanicus sp. nov. (Trichoptera: Limnephilidae). Zootaxa, 4032, 551-568.IF. 0.906 

4. Waringer J., Graf W., Balint M., Kucinic M., Pauls S., Previsic A., Keresztes L., Ibrahimi H., Zivic I., 
Bjelanovic K., Krapac V., Vitecek S. (2015): Larvar morphology and phylogenetic position of Drusus 
balcanicus, Drusus botosaneanui, Drusus serbicus and Drusus tenellus (Trichoptera, Limnephilidae, 
Drusinae). European Journal of Entomology, 122(2): 344-361. IF. 1,076. 

5. Kolcsár L-P, Török E., Keresztes L. (2015): A new species and new records of Molophilus Curtis, 1833 
(Diptera. Limoniidae) from the Western Palaearctic Region. Biodiversity Data Journal3: e5466 
doi:10.3897/BDJ.3.e5466. IF. 0.917 

6. Kolcsár L-P., Ivković M., Ternjej, I. (2015): New records of Limoniidae and Pedicidae (Diptera) from 
Croatia. ZooKeys 513: 23-37, IF. 0.933 

7. Previšić A., Graf W., Vitecek S., Kučinić M., Bálint M., Keresztes L., Pauls S.U. & J. Waringer (2014) 
Cryptic diversity of caddisflies in the Balkans: the curious case of Ecclisopteryx species (Trichoptera: 
Limnephilidae). Arthropod Systematics & Phylogeny 72: 309-329. IF: 1,062 

 
Articole acceptate spre publicare, care au fost trimise spre publicare și care vor apărea la sfarsitul anului 
2015 sau in 2016: 
 

1. Török, E., Kolcsár L-P., Dénes A-L., Keresztes L. (2015): Morphologies tells more than molecules in 
the case of Ptychoptera albimana (Fabricius, 1787) species (Diptera, Ptychopteridae). North 
Western Journal of Zoology (accepted for publication, proof version). IF. 0.7. 

2. Dénes, A-L., Kolcsár L-P, Török E., Keresztes L. (2015): Phylogeogrphy of the micro-endemic Pedicia 
staryi group (Insecta. Diptera): evidence of relict biodiversity in the Carpathians. Biological Journal 
of the Linnean Society, xx: xx-xx (accepted for publication). IF.  2,535. 
 

 



Articole in evaluare:  
 

1. Osváth-Ferencz, M., Czekes, Zs., Molnár, Gy., Markó, B.,  Vizauer, Cs.,  Rákosy, L., Nowicki, P.: 
Population ecology and egg laying strategy in the ʻcruciataʼ ecotype of the endangered butterfly 
Maculinea alcon (Lepidoptera: Lycaenidae) (submitted – Journal of Insect Conservation)  

2. Czekes, Zs., Teodor, L., Török, E., Kolcsár, L-P., Keresztes L., : Intraspecific morphometric variability 
in the endemic weevil Otiorhynchus (Elechranus) remotegranulatus Stierlin, 1891 (in prep. - 
Zootaxa) 

3. Dénes A-L, Kolcsár L.P. Török E., Keresztes L. Taxonomic revision of the Carpathian endemic Pedicia 
staryi species-group (Diptera, Pediciidae) based on morphology and molecular data. Zookeys 
(submitted) 

4. Teodor, L., Czekes, Zs., Milin-Vlad S., Keresztes L.: Morpholgy, distribution and ecological aspects of 
the relic-endemic weevil species, Otiorhynchus (Elechranus) remotegranulatus Stierlin, 1891 
(Insecta, Coleoptera) (in prep. – North-Western Journal of Zoology) 

 
Am participat la un numar de 11 conferinte naționale și internaționale cu un număr de 8 prezentări 

orale și 3 postere. 
 
Conferințe naționale: 
Comunicare orală 
BIOTA: BIOdiversitate: Tradiţii şi Actualitate – ediţia a doua, 27-28 martie 2015, Cluj-Napoca, Romania  
1. Bartha L, Macalik, K., Szabó, E., Keresztes, L.: Testarea teoriei de refugiu glaciar în Bazinul Carpatic pe 
geofite din păduri de foioase 
2. Macalik, K., Bartha, L., Keresztes, L.: Diversitatea filogenetică a speciei Erythronium dens-canis L. în 
Transilvania, implicaţii în genetica conservării 
 
Zilele biologice din Cluj, ediţia a XVI., 16-19 aprilie, 2015, toate prezentare orală 

1. Macalik, K., Bartha, L., Keresztes, L.: Caracterizarea filogeografică a populaţiilor de Erythronium dens-
canis L. din Bazinul Carpatic (A kakasmandikó (Erythronium dens-canis L.) Kárpát-medencei populációinak 
filogeográfiai elemzése) 
2. Czekes Zs., Teodor L., Keresztes L.: Variabilitatea intraspecifica la specia endemica, Otiorhynchus 
(Elechranus) remotegranulatus Stierlin, 1891 (Insecta, Coleoptera)(Intraspecifikus morfometriai variabilitás 
az endemikus Otiorhynchus (Elechranus) remotegranulatus Stierlin, 1891 ormányosbogárnál) 

Conferințe internaționale: 
International Entomological Congress organizată de Deutsche Gesselschaft fur Allgemenie und Angewandte 
Entomologie (DGaaE),  Frankfurt am M., 2-5 Martie, 2015 
Prezentare: 
1. Keresztes L., Kolcsár L-P, Dénes A-L. Hidden diversity: revision of the Carpathian endemic semiaquatic 
Pedicia staryi Savchenko, 1986 group (Diptera: Pediciidae). Entomology Congress 2015 in Frankfurt/Main, 
Abstracts of Talks, p. 30 
2. Kummerlein, M., Graf, W., Waringer, J., Vitecek, S., Kuini, M., Previsic, A., Keresztes L., Balint, M., Pauls, 
S.: Distribution of European montane caddisflies in a wake of climate change: the Drusinae (Trichoptera). 
Entomology Congress 2015 in Frankfurt/Main, Abstracts of Talks, p. 31 
3. Vitecek, S., Graf, W., Kuini, M., Olah, J., Balint M., Previsic, A., Keresztes L., Waringer J., Pauls, S.U.: The 
bland, the bald, the beautiful: evolution of filtering carnivorous Drusinae (Limnephilidae, Trichoptera). 
Entomology Congress 2015 in Frankfurt/Main, Abstracts of Talks, p. 32 
 
Postere:  
1. Kolcsár L-P., Keresztes L., First record of Pentacyphona in the Palaearctic Area with description of a new 
species, Diptera, Pediciidae”. Entomology Congress 2015 in Frankfurt/Main, Poster abstracts, p. 84 
 



2. Török E., Kolcsár, L-P., Keresztes, L. Molecular taxonomy can help to detect, describe and discriminate 
between larvae of Tipula balcanica species group, Diptera, Tipulidae, Entomology Congress 2015 in 
Frankfurt/Main, Poster abstracts, p. 84 
 
The 8th Central European Dipterological Conference, Kezmarske Zlaby, High Tatra Mountains, Slovakia 
Septembrie 28-30, 2015 
Prezentare 
1. Dénes A.-L., Kolcsár L.-P., Török E. & Keresztes L.: Pediciidae from the Carpathians Biodiversity Hotspots: 
from general patterns to case studies. Extended abstract, pp. 56-63. 
Poster 
2. Török, E., Jöst, H. Horváth C., Cadar, D., Tomazatos, A., Lühken,  R., Becker, N., Keresztes, L., Popescu, 
O.,, Schmidt-Chanasit, J.: Longitudinal mosquito surveillance study in Danube Delta and the first report of 
Ochlerotatus hungaricus (Mihalyi, 1955) in Romania. Abstract volume, pp. 74. 

Totodată a fost finalizată  teza de doctorat a drd.-ei Macalik Kunigunda,  intitulată: Structura 
genetică a populaţiilor de Erythronium dens-canis L. şi Scilla bifolia L. din Bazinul Carpatic de Est – aspecte 
de filogeografie şi conservare. Susţinerea publică a tezei de doctorat a avut loc în data de 29 septembrie, 
2015, având ca membrii comisiei: acad. dr. Octavian Popescu – îndrumător ştiinţific, preşedinte: conf. dr. 
Ioan Coroiu, referenţi: prof. dr. Nicolae Coman, UBB, Cluj-Napoca, prof. dr. Cătălin Tănase Universitatea 
A.I. Cuza, Iaşi, CSI. dr. Gheorghe Coldea, m.c. Acad. Rom., Institutul de Cercetări Biologice, Cluj. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


