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Rezultate științifice sintetizate pentru anul 2016
În conformitate cu obiectivele și activitățiile asumate pentru anul 2016 (final) 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
Activitățile aferente studiului nostru de filogeografie comparativă prin evidențierea unor linii
genetice cu caracter relictar la geofitele din pădurile de foioase în anul 2016 s-au axat pe speciile Galanthus
nivalis și Scilla bifolia.
Distribuția geografică a probelor eșantionate atât la Galanthus cât și la Scilla au fost prezentate în
raportul anterior. Subliniem faptul că am eșantionat probe de Galanthus nivalis și din arealul disjunct al
speciei aflată la vest de Alpi (Fig. 1) al cărui origine reprezintă o importanță biogeografică semnificativă.
Principalele întrebări ale sub-studiului pe Galanthus au fost următoarele: 1, Se regăsește o structurare
filogeografică la G. nivalis pe baza polimorfismului ADN-ului cloroplastic? 2, În cazul existenței unei
structurări filogeografice, se regăsește clada transilvană întâlnită deja la S. bifolia și E. dens-canis, a cărei
origine se poate asocia cu un refugiu criptic glaciar din partea estică a Bazinului Carpatic? 3, Distribuția
disjunctă vest-europeană se explică prin dispersie sau prin vicarianță?

Fig. 1. Distribuția genului Galanthus în Europa după Meusel and Jäger (1992).
Eșantionarea materialului vegetal la G. nivalis
Am eșantionat probe din arealul întreg al speciei, iar în Bazinului Carpatic, respectiv în „apropierea”
Bazinului Carpatic, obiectivul a fost eșantionarea “cât mai densă” a populațiilor. Am analizat o singură
probă per populație iar numărul populațiilor studiate a fost de 120. Pentru selectarea outgroup-urilor
utilizate în analiza filogenetică am luat ca bază studiul lui Rønsted et al. (2013).

Ca prim pas al extracției ADN, am zdrobit materialul vegetal (fragmente de frunze uscate) utilizând
aparatul Retsch Mixer Mill MM 40 (Retsch GmbH, Haan, Germania). ADN genomic a fost izolat cu kitul ZR
Plant/Seed DNA (Zymo Research, Orange, CA, USA). Selectarea markerilor filogenetici de obicei este
precedată de testarea variabilității a mai multor regiuni ADN. În grupul nostru de cercetare utilizarea
regiunii necodificatoare rpl32-trnL IGS (intergenic spacer) ca marker filogenetic are deja “tradiție” (Bartha
et al. 2013, Bartha et al. 2015a, Bartha et al. 2015b). Studiul recent al lui (Shaw et al. 2014) confirmă că
acest marker filogenetic este printre cei mai variabili la plante. În cazul speciei Galanthus nivalis, la un set
inițial de probe acest marker s-a dovedit într-adevăr potrivit analizelor. Pentru selectarea celui de al doilea
respectiv al treilea marker filogenetic am testat “amplificabilitatea” și variabilitatea a nouă altor regiuni
necodificatoare cloroplastice. În Tabelul 1 se regăsește lista întreagă a regiunilor testate, secvențele
amorselor utilizate pentru amplificarea lor, respectiv referințele bibliografice corespunzătoare secvențelor.
Așa cum se vede și în Fig. 2, reacția PCR a fost nereușită doar în cazul regiunii IGS trnC-(ycf6)-psbM. Din
cele opt regiuni ADN amplificate și secvențializate cu succes în setul inițial de probe, au mai fost alese IGSul ndhF-rpl32 și intronul rps16 ca markeri filogeografici, ele dovedindu-se cele mai variabile pe lângă rpl32trnL. Utilizarea combinată a celor trei markeri filogenetici a furnizat o structură filogeografică cu o rezoluție
suficientă.
Analiza filogenetică
Secvențele obținute au fost aliniate în programul MEGA6 cu algoritmul ClustalW iar alinierea a fost
îmbunătățită manual. Haplotipurile cloroplastice (respectiv frecvențele lor) au fost determinate cu ajutorul
programului TCS1.21 iar pentru analiza filogenetică de a lor am utilizat metoda Maximum Likelihood
implementată în programul raxmlGUI 1.2 (Silvestro & Michalak 2012). Susținerea statistică a nodurilor
aparținătoare arborelui haplotipurilor a fost testată prin metoda Bootstrap. Arborii filogenetici generați au
fost vizualizați în programul FigTree v1.4.2 (Rambaut 2012) și au fost editați în programul CorelDRAW X3.
Regiunile ndhF-rpl32, rpl32-trnL și intronul rps16 au fost amplificate prin reacția PCR din cele 120 de
probe Galanthus analizate. Succesul reacției PCR a fost verificat cu electroforeză în gel de agaroză. Produșii
PCR au fost purificați cu kitul PCR Clean-Up (Favorgen Biotech Corporation, Taivan) și au fost secvențializați
la compania Macrogen (Olanda).

Fig. 2. Fotografie făcută după un gel de agaroză de
1% în care au fost încărcați produșii PCR ai regiunii
ndhF-rpl32, rpoB-trnC, rps16-trnK, trnS-G, trnQrps16, trnD-trnT, trnC-(ycf6)-psbM, ycf6-psbM, trnStrnfM, petA-psbJ. În cazul celei de-a șaptea regiune
(trnC-(ycf6)-psbM) se poate constata amplificarea
nereușită.
Tabel 1. Amorsele utilizate pentru testarea regiunilor cloroplastice, secvențele lor și referințele
bibliografice aferente secvențelor
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M8F

GCATATTGATAKGTATGTTCCA

(Scarcelli et al. 2011)

Gal_ndhF_rpl32_R1

GTCATTTTCTATACTTAATTCCATCG

(Bartha
et
(nepublicat))

rpoB

CKACAAAAYCCYTCRAATTG

(Shaw et al. 2005)

trnC_R

CACCCRGATTYGAACTGGGG

(Shaw et al. 2005)

rps16x2F2

AAAGTGGGTTTTTATGATCC

(Shaw et al. 2007)

trnKx1

TTAAAAGCCGAGTACTCTACC

(Shaw et al. 2007)

trnS

GAACGAATCACACTTTTACCAC

(Hamilton 1999)

trnG

GCCGCTTTAGTCCTCAGC

(Hamilton 1999)

trnQ

GCGTGGCCAAGYGGTAAGGC

(Shaw et al. 2007)

rpS16x1

GTTGCTTTYTACCACATCGTTT

(Shaw et al. 2007)

trnD_F

ACCAATTGAACTACAATCCC

(Demesure et al. 1995)

trnT

CTACCACTGAGTTAAAAGGG

(Demesure et al. 1995)

trnC(GCA)F

CCAGTTCRAATCYGGGTG

(Shaw et al. 2005)

psbMR

ATGGAAGTAAATATTCTYGCATTTATTGCT

(Shaw et al. 2005))

ycf6F

ATGGATATAGTAAGTCTYGCTTGGGC

(Shaw et al. 2005)

ndhFrpl32
al.

rpoB-trnC

rps16trnK

trnS-G

trnQrps16

trnD-trnT

trnC(ycf6)psbM

ycf6-

psbM

9.

10.

11.

psbMR

ATGGAAGTAAATATTCTYGCATTTATTGCT

(Shaw et al. 2005)

trnS_UGA

GAGAGAGAGGGATTCGAACC

(Demesure et al. 1995)

trnfM

CATAACCTTGAGGTCACGGG

(Demesure et al. 1995)

petA

AACARTTYGARAAGGTTCAATT

(Shaw et al. 2007)

psbJ

ATAGGTACTGTARCYGGTATT

(Shaw et al. 2007)

rpl32-F

CAGTTCCAAAAAAACGTACTTC

(Shaw et al. 2007)

trnL(UAG)

CTGCTTCCTAAGAGCAGCGT

(Shaw et al. 2007)

trnStrnfM

petA-psbJ

rpl32-trnL

Rezultate privind filogeografia speciei G. nivalis
Concatenarea și alinierea secvențelor aparținătoare celor trei regiuni cloroplastici a rezultat într-o
aliniere de 2134 nucleotide lungă care conține 46 situsuri informative parsimonic. Topologia schematică a
arborelui maximum likelihood bazat pe această aliniere combinată conține două clade majore (Fig. 3).
Aceste două clade împreună cu alte două mai mici (incluzând și “clada G. × valentinei”) formează o
politomie ceea ce indică că relația de înrudire între G. nivalis și G. × valentinei nu este rezolvată.

Fig. 3. Topologia schematică a arborelui maximum likelihood generat pe baza secvențelor ndhF-rpl32,
rpl32-trnL și rps16 Galanthus concatenate. Valorile asociate nodurilor reprezintă valori Bootstrap.

Fig. 4. prezintă distribuția geografică a probelor G. nivalis analizate, apartinătoare diferitelor clade.
În partea nordică și estică a Bazinului Carpatic aproape în exclusivitate “clada de origine bazino-carpatică”
este distribuită. În Transdanubia cealaltă cladă principală este prezentă iar populațiile aparținătoare celor
două clade principale se amestecă în partea nordică a peninsulei Balcanice. În mod surprinzător, probele
analizate din populațiile eșantionate la vest de Alpi aparțin tot de ”clada de origine bazino-carpatică” ceea
ce indică că aceste populații au avut un strămoș comun care a ajuns prin long distance dispersal din
regiunea Carpatică în Europa de Vest.

Fig. 4. Distribuția geografică a probelor G. nivalis analizate, aparținătoare diferitelor clade
Concluzii generale . Existența unor linii evolutive având origine în partea estică a Bazinului Carpatic
în filogeografia speciilor bulboase, geofite cu distribuție mai largă (europeană) pare sa fie regula și nu
excepția (“the rule rather than the exception”). Aceasta implică supraviețuirea acestor linii autochtone in
situ în spațiul Carpatic cel puțin în cursul unui ciclu glaciar reprezentând populații izolate ale speciilor
respective.
Dispersia spre vest a liniilor genetice având origine din Bazinul Carpatic este mai generală decât
colonizarea Bazinului de către liniile de descendență non-autochthone.
Dispersia la distanță mare (”long distance dispersal”) a avut un rol semnificativ în distribuirea
cladelor filogeografice. Aceasta se atestă și prin prezența cladei Transilvane (de origine bazino-Carpatică) în
Europa de Vest (la Galanthus nivalis), în Anatolia (la Scilla bifolia) și în Dalmația (la Erythronium dens-canis).
2.Speciile de insecte ținte
2.1.Clarificarea pozițiilor taxonomice a speciilor noi pentru știință în cazul unor grupe de insecte
acvatice ”hiperdiverse” (Trichoptera sau Diptera) folosind metode moleculare avansate
Speciile de insecte acvatice ținte cu caracter relictar din genul Drusus (Trichoptera) sau Pedicia
(Diptera) sunt excepțional de bogate în taxoni și linii genetice endemice cu caracter relictar (dezbătut mai
larg în rapoartele științifice anterioare). Detectarea și descrierea lor necesită introducerea unor metode
taxonomice moleculare mai avansate și combinarea acestora cu date morfologice la un număr cât mai
mare de specii din genurile respective. Cu aceste date integrative speciile nou descrise pot fi reevaluate în
contextul unor procese evolutive mai complexde ale sistemelor acvatice montane europene.

Subfamilia Drusinae constituie un taxon model ideal pentru a evalua relevanța metodelor
taxonomice clasice și avansate în procesul de detectare și descriere de taxon noi. Acest grup conține mai
ales specii reci-stenoterme, care populează zonele montane ale Europei și Asiei de Vest, cu o distribuție
disjunctă și un nivel ridicat al elementelor micro-endemice, indicatori ai proceselor de speciație și
diversificare alopatrică la scară mică și persistența lor în diferite zone montane ale Europei (Fig. 5).

Fig. 5.a) Drusus bureschi, un trichopter micro-endemic al Munțiilor Balcanici și b) unicul habitat ale speciei
in Munții Stara Planina, Ciumerna, la 1350 m, la izvoarele unui pârâiaș reci-stenoterm (foto: Keresztes L.).
Aceste linii genetice izolate datează uneori din perioade geologice mai îndepărtate, preglaciare și
sunt bine delimitate și morfologic (Dénes et al., 2015, 2016). Alteori, mai ales la specii mai recent formate,
unele procese genetice, ca introgresia, poate să complice delimitarea speciilor (demonstrată de noi la
câteva specii cercetate ex. Drusus discolor/romanicus) (Vitecek et al., 2015). Într-o lucrare anterioară
(Previsic et al., 2014, Vitecek et al., 2015) am descris o diversitate taxonomică extraordinară a Drusinelor
din Balcani, diversitate care a fost modelată cel mai probabil de mai multe cicluri glaciare, paralel cu
procese de carstificare și izolare a sistemelor acvatice de aici. Pe de altă parte o serie de specii de Drusinae
îndeaproape înrudite din Balcani sunt morfologic distincte, deși datele analizelor genetice multi-locus
arată diferențe genetice minime, foarte probabil ca un rezultat ai unor procese de speciație mai recente.
În cursul acestui studiu am testat relevanța taxonomică a metodelor moleculare avansate în
procesul de delimitarea a taxonilor (aplicate frecvent în cele mai recente publicații), iar metode moleculare
testate de noi au fost selectat după criteriile: 1) sunt ușor de aplicate; 2) sunt potențial informative în
decizii taxonomice; 3) datorită caracterului explorativ; 4) noutate.
În cursul cercetărilor noastre am utilizat secvențe genetice lungi de 3805 bp din 6 locusuri diferite
(mtCOI5-P, mtCOI3-P, 16S mrDNA, CADH, WG, 28S nrDNA) și un set de date morfologice și ecologice la un
număr de 14 specii de Drusus din Balcani, incluzând o specie nouă și câteva specii recent descrise de noi
(Waringer et al., 2015). Obiectivul acestei cercetări a fost testarea și comparearea mai multor metode
moleculare, folosind ca specii-test entități taxonomice morfologic perfect distincte. Mai mult decât atât,
am urmărit, dacă aceste metode au aplicabilitate și pentru a susține decizii taxonomice în situații ”mai
comlicate”, adică în cazul unor taxoni tineri, recent formați (specii criptice, sau morfologic foarte
asemănătoare), situații care nu pot fi rezolvate prin metode taxonomice ”clasice”.
Colectarea adulților s-a făcut în perioada 2013-2016 din mai multe ecosisteme acvatice ale
Munțiilor Carpați și din Balcani cu plase entomologice și capcane Malaise, iar larvele au fost colectate
individual din habitatele lor. Exemplarele colectate au fost conservate și păstrate în alcool etilic 96%. Un
număr de 14 diferite specii de Drusinae au fost selectate pentru acest studiu: Anisogamus waringeri,
Drusus balcanicus, D. bureschi, D. discolor, D. discophoroides, D. discophorus, D. muranyorum, D.
osogovicus, D. popovi, D. ziwici sp. n., D. dardanicus, Ecclysopteryx keroveci, E. dalecarlica, Melampophylax
austriaca. O parte a materialului a fost depozitată la Muzeul Zoologic al Facultății de Biologie și Geologie,
restul materialului a fost analizat la Institutul de Institurtul de Bio-Nano-științe și Biotechnologii al
Universității babeș-Bolyai, Cluj Napoca, sau trimis la analiză genetică la Institutul Senckenber, Frankfurt am
Main, Germania sau la Universitatea din Viena, Austria. Indivizii colectați au fost macerați în kituri Qiagen
Blood and Tissue Kit pentru a extrage materialul genetic și tratate cu KOH. Ilustrațiile au fost executate

după metoda Thomson și Holzenthal (2010), unde desenele cu creion cu camera lucida au fost digitalizate,
apoi editate și colorate cu ajutorul programului Adobe Illustrator (v. 16.0.4, Adobe Systems Inc.).
Metodele moleculare. ADN genomic întreg a fost extras din abdomenul și toracele adulților sau al
larvelor folosind DNEasy Blood and Tissue Kit (Qiagen) în conformitate cu recomandările producătorului.
Procedurile PCR standard și primerii au fost folosie pentru a aplifica trei regiuni ale genei mitocondriale
(mtCOI5-P, mtCOI3-P, 16SrDNA [“mt16S”]) și trei regiuni ai genei nucleare (nuCADH, nuWG [“nuWnt1”],
28SnrDNA [“nu28S”]). Reacțiile PCR au fost efectuate în 10µl. Produsele PCR au fost secventae la
Macrogen, Korea și la BiK-F (Biodiversity and Climate Centre) Frankfurt am Main, Germania. Secvențele au
fost editate în Geneious R6 (http://www.geneious.com, Kearse et al. 2012) și aliniate folosind MAFFT v.7
(Katoh and Standley 2013) și implementate în Geneious R6. Serii de date finale au cuprins în total 40
indivizi associate cu 14 morfospecii diferite (Tabelul 2.)
Tabelul 2. Datele de colectare ale speciilor și markerii utilizati pentru analiza taxonomică.

Inferența filogenetică și delimitarea molecular a speciilor
Modele de substituții nucleotidice au fost selectate pentru fiecare set de secvențe pe baza
Criteriilor Informației Bayesiene în modulul de modele test Mega v 5.1 (Tamura et al., 2007). Pentru analiza
filogenetică fragmente ale secvențelor 16SrADN ți 28SnrADN nu au fost proționate. Filogenia diferitelor
gene au fost estimate de Bayesian Inference în programul BEAST 2 (Bouckaert et al., 2014) (5x10 9 generații,
eșantionată fiecare a 10.000-a generație). Analizele au fost făcute de 4 ori independent pentru a asigura
convergența topologiilor. File-urile BEAST log au fost examinate în Tracer v. 1.6. (Rambaut et al., 2014)
pentru a estima faza staționară în procesarea datelor. Metoda ”maximum clade credibility tree” a fost
aplicată prin TreeAnnotator v. 1.8.1. (Drummond et al., 2012) pe baza arborelor eșantionate după
descărcarea primelor 30% ca și procesate. Congruența signalelor filogenetice dintre diferite date analizate
au fost estimate prin examinarea topologiilor cu ≥0.95 probabilitate posterioară cu examinarea
rezultatelor analizei unei singure gene. Arborele speciilor a fost estimată folosinf BEAST (Heled și
Drummond, 2010) și implementată în BEAST 2, folosind coduri unice de indentificare a indivizilor pentru a
urmări apartenența specifică, fără a asocia cu o anumită specie.
Pentru a evalua aplicabilitatea și eficiența metodelor privind delimitarea moleculară a speciilor am
aplicat diferite pachete software disponibile în mod obișnuit. Rezultatele au fost raportate la cele 14 specii
de referință care pot fi separate și morfologic. Au fost detectate automat ”Barcode Gap” pentru fiecare set
de date (secvențe genetice analizate) prin programul ABGD (Puillandre et al., 2011). Rezultatele au fost
apreciate la a distanță interspecifică asumată la 0,003. Arborele genetic și arborele speciilor au fost mai
departe analizate folosind GMYC (Pons et al., 2006; Fujisawa et al. 2013) prin implementarea unor praguri
prin intermediul pachetului ”split” în R 3.2.1. 1 (Ezard et al. 2014; R Core team 2015), și metoda PTP
(Zhang et al. 2013). Ambele metode GMYC și PTP au fost aplicate pentru aprecierea ”single gene trees”

prin intermediul BEAST, delimitarea taxonilor prim ambele metode în BEAST am găsit a fi consistente (Tang
et al., 2014). În continuare am aplicat o estimare combinată a turutor arborelor speciilor și analiza
delimitării speciilor prin STACEY în BEAST 2. A fost setată ”NodeReheight” operator pentru 3x valoare după
metoda Jones (1915). Relațiile de rudenie între specii au fost apreciate prin STACEY de 4x independent
(1x107 generații, eșantionată fiecare a 5.000 generație) cu încorporarea indicațiilor programului după
fiecare procesare inițială. Delimitarea speciilor pe baza estimării arborelor în STACEY a fost estimată prin
folosirea ”speciesDA” (Jones, 2014).
Datele obținuite au fost comparate cu rezultatele publicare în cele mai recente reviste de
taxonomie și filogenie, obținute în Baza de date din ISI Web of Science Database.
Delimitarea moleculară a speciilor.
Compararea diferitelor metode de delimitare a speciilor arată că aceste metode nu dau rezultate
congruente (Fig. 6).

Fig. 6. Delimitarea moleculară a speciilor utilizând diferite metode ale taxonomiei moleculare
Majoritatea metodelor moleculare folosite recent nu susțin în mod satisfăcător diversitatea speciilor
delimitate prim metodele clasice morfologice, cu excepția metodei STACEY care produce o estimare care
corespunde cu diferite entități morfologice.
Aplicarea ABGD (Automated Barcode Gap Analyses) pe baza unui singul locus nu susține în mod
consecvent ipoteze taxonomice ale morfospeciilor. Bazat pe utilizarea regiunii ”barcode” (COI-5P), ABGD
sugerează în studiul nostrum 13 grupe (despărțite în 7 specii morfologice) prin care are loc agregarea
speciilor Drusus bureschi + D. discophoroides + D. osogovicus + D. dardanicus + D. muranyorum + D.
balcanicus); și supraestimează diversitatea speciei Drusus zivici sp. nov. Totodată propune D. popovi și o
serie de indivizi aparținând la diferite clade de D. zivici sp. nov. ca entități taxonomice diferite. Analiza
”barcode gap” ale secvențelor parțiale COI-3p ne sugerează 9 grupe (reprezentând 8 specii morfologice),
prin agregarea speciilor D. bureschi + D. discophoroides + D. osogovicus + D. muranyorum + D. balcanicus și
propune D. popovi și D. zivici sp. nov. ca entități taxonomice diferite. Analiza ABGD a secvențelor parțiale
de 16S reconstituie 15 grupe (împărțite la 8 specii morfologice) prin agregarea speciilor D. bureschi (parțial)
+ D. dardanicus + D. zivici sp. nov. (parțial) și D. osogovicus + D. muranyorum; și o supraestimare a speciilor
D. bureschi și Ecclisopteryx dalecarlica, sugerând D. popovi diferențiat din mai multe clade la care și D. zivici
sp. nov. aparține. Metoda ABGA pe baza secvențelor parțiale CADH sugerează 15 grupe (reprezentând 13
specii morfologice, cu supraestimarea speciei Drusus zivici sp. nov. și sugerează D. popovi și două clade de

D. zivici ca entități diferite. Analiza secvențelor parțiale Wnt1 din care lipsesc secvențele reprezentând
speciile D. popovi, Melampophylax austriacus, Anisogamus waringeri ne sugerează 11 grupe (9 specii
morfologice), cu supraestimarea diversității în cazul speciei D. osogovicus. Datele ABGD pe baza
secvențelor parțiale ale genei 28S ne sugerează existența a 8 grupe diferite (7 specii morfologice),
agregând D. bureschi + D. osogovicus + D. dardanicus + D. balcanicus + D. zivici sp. nov. + D. popovi) și E.
keroveci + E. dalecarlica, și respingând D. popovi și D. zivici sp. nov. ca entități diferite.
Rezultate similar (situații conflictuale în cazul detectării mai multor specii distincte morphologic) au
fost obținute și prin aplicarea metodei PTP (Poisson tree process), GMYC (Generalized mixed Yule
coalescent).
Dacă aplicăm însă metoda STACEY, topologia arborelul generat arată 14 grupe diferite care
corespunde cu cele 14 specii morfologice introduse în acest studiu, sugerând următoarele topologii la nivel
de specie: (A. waringeri + M. austricus) + (D. discolor + ((E. dalecarlica + E. keroveci) + (D. discophorus + ((D.
popovi + D. zivici sp. nov.)+((D. balcanicus + D. muranyorum) + ((D. osogovicus + D. dardanicus) + (D.
bureschi + D. discophoroides)))))))), și susține D. popovi și D. zivici sp. nov. ca entități distince la un colaps
înalt de 0,0005.
Biodiversitatea subfamiliei Drusinae în Balcani. Abordarea integrată a datelor morfologice și
rezultatelor analizelor privind delimitatea moleculară a taxonilor duce la identificarea unei specii noi
pentru știintă, D. zivici, din estul Serbiei (Fig. 7). Totodată această analiză arată un grad ridicat de rudenie a
acesteia cu specia D. popovi, din vestul Bulgariei. Descrierea acestei specii ridică numărul total al speciilor
din familia Drusinae la 43 specii și demonstrează importanța acestei regiuni cu un rezervor important al
elementelor endemice ale biodiversității Europei. Biodiversitatea extrem de ridicată a taxonilor acvatici din
Balcani poate fi atribuită de prezența unor habitate izolate geografic (izvoare carstice), incluzând
numeroase specii de Drusinae.
Distribuția actuală în Balcani ale diferitelor specii de Drusinae arată o segregare a populațiilor
inițiale datorită unor procese climatice sau orogenice asociate cu capacitatea lor limitată de dispersie ale
majorității speciilor, culminând prin procese de specialție alopatrică la scară mică și o distribuție disjunctă a
perechilor de specii vicariante. Evaluarea acestei biodiversități acvatice unice în Balcani este o necesitate
stringentă, această biodiversitate fiind sever afectată de modificările antropogene ale habitatelor
(microhidrocentrale, irigații), precum și de schimbările climatice globale.

Fig. 7. Drusus zivici sp. nov. identificată pe baza combinării metodelor morfologice și moleculare (STACEY),
stânga - a,b,c,d – aparatul genital mascul, mijloc- a,b,c,d – aparatul genital femel, dreapta –a,b,c,d,e,f,g,h,i
– detalii asupra larvelor – ultimul stadiu. Haplotip – Serbia, Munții Stara Planina, izvoarele râului Tovarnička
Reka; N43.3362367 E22.583983; 1493 m, colectate de Kucinic și Stojanovic.
Rezultatele noastre arată că delimitarea speciilor utilizând o metodă moleculară adecvată și o
analiză ”multimarker” furnizează informații taxonomice relevante și indică cel mai bine entități morfologic
distincte în procesul de delimitare a speciilor. Estimarea arborelui combinat pentru delimitarea speciilor
prin aplicarea metodelor STACEY detectează 14 grupe care corespund cu cele 14 taxoni morfologic

distrincte incluse în studiul nostru. În mod consecvent, această abordare pare să producă ipoteze
taxonomice acceptabile și în cazul speciilor ”tinere”, care sunt mai puțin diferențiate morfologic sau
genetic.
Acest studiu model ulterior va fi aplicată și pentru detectarea unor taxoni de Drusinae criptici din
Munții Carpați (ex. Drusus brucegi sp. nov.), care va fi tratat într-o publicație viitoare.
Metode moleculare aplicate pentru a detecta limitele speciilor în cazul familiei Pediciidae și
descifrarea legăturilor de rudenie între diferite grupe taxonomice.
Utilizând metode similare am dezvoltat și testat pentru prima dată markeri genetici nuceari în
cazul unui alt grup ”hiperdivers” de insecte acvatice, aparținând familiei Pediciidae, Diptera.
În raportul științific din anii anteriori am arătat că spațiul Carpato-Balcanic adăpostește o
biodiversitate unică privind speciile genului Pedicia, descriind mai multe specii noi pentru știință prin
aplicarea metodelor integrative morfologice și moleculare (utilizarea secvenței standard ”barcoding” a
unui singur gen mitocondrial).
În anul 2016 obiectivul principal al cercetăriilor noastre privind familia Pediciidae a fost descifrarea
relațiilor filogenetice între diferite grupe taxonomice aparținând familiei Pediciidae. În acest studiu am
reușit incuderea mai multor specii din regiunea Vest Palearctică, un număr 150 indivizi, repezentând 50 de
specii diferite și reprezentând 62,5% din totalul speciilor cunoscute din această regiune. Întru-cât date
genetice asupra majorității speciilor descrise în literatura de specialitate nu există, am reuțit pentru prima
dată obținerea unor secvențe taxonomic relevante (suficient de variablile la nivel de specie). Astfel am
obținut secvențe genetice la toate speciile existente de Pediciidae din România. Ca un rezultate al acestui
studiu de taxonomie moleculară am reuțit identificarea pentru prima data pentru regiunea Palearctică a
unui subgen nou, Pentacyphona, aparținând genului Tricyphona, cu o specie nouă pentru știință,
Tricyphona (Pentacyphona) torokedinae sp. n. și o specie nouă pentru știință din subgenul Paradicranota,
genul Dicranota, Dicranota (Paradicranota) buscatensis sp. n.
Studiile taxonomiei moleculare au fost făcute la Institutul de Cercetări Interdisciplinare Bio-NanoȘtiințe ale Universității Babes-Bolyai. ADN-ul genomic din probele mai vechi de 3 ani au fost extrase cu kitul
DNeasy Blood and Tissue Kit (Qiagen) urmărind recomandările furnizorului, după protocolul Purification of
Total DNA from Animal Tissues (Spin-Column Protocol). Restul ADN-ului a fost extrase cu kitul ISOLATE II
Genomic DNA Kit (Bioline) după recomandările producătorului după protocolul Genomic DNA from insects.
Amplificarea produselor PCR și secvenarea pentru markerul mtCOI au fost făcute după protocoalele
utilizate și în anii anteriori și completate cu secvențele” barcode standard” obținute prin BOLD (Centrul
Canadian de Barcoding) din proiectele EUTIP, FINTI, SATIP. În studiul nostru de taxonomie moleculară am
folosit ca grup exterior (outgroup) specii din familia Tipulidae, în final obținându-se un matrix cu 217
secvențe, fiecare cu 605 bp lungime. Pe baza acestor date primare a fost constituit un arbore Neighbor
Joining în Mega6 și vizualizată în FigureTree 4 (Fig. 8).
Secvențele barcoding standard al genei mitocondriale (mtCOI-5P) sunt cele mai frecvent utilizate în
taxonomia moleculară pentru a detecta entități taxonomice distincte, ulterior descrise ca specii noi pentru
știintă. În acest studiu analiza NJ susține existența a două specii noi pentru știință, Pentacyphona
toroedinae și Dicranota buscatensis, ambele sunt perfect distincte și morphologic, urmănd a fi publicate
într-o revistă de specialitate.
După cum se poate urmări in Fig. 9, analiza secvențelor mtCOI nu rezolvă însă și relațiile filetice
între diferite grupe taxonomice studiate. Pentru a obține o rezoluție filogenetică mai bună am inițiat
pentru prima la familia Pediciidae data o analiză multimarker pentru a descifra legăturile de rudenie între
diferite specii, completănd datele moleculare cu maerkeri mucleari (CAD, wingless, 28S și ITS2).

Fig. 8. Arborele filogenetic NJ al
genei mtCOI al speciilor din familia
Pediciidae pe baza a unui număr de
50 de specii din regiunea Vest
Palearctică.

Gena CAD (carbomoylphosphate synthase (CPS) din domeniul genei CAD)) a fost introdus pentru
prima dată de Moulton and Wiegmann în 2004 la o altă famile de Diptere (Eremoneura). Am selectat acest
marker pentru a clarifica relațiile filetice dintre diferite grupe taxonomice în cadrul familie Pediciidae. Cu
toate că acest marker nu a fost dezvoltată pentru membrii familei Pediciidae, a fost deja folosit pentru a
clarifica relațiile dintre diferite familii de nematocere (Bertone et al., 2008, Petersen et al., 2010). Numai 2
perechi de primere (338F/680R, 581F2/843R) au funcționat în studiul nostru, și ca rezultat am obținut
secvențe genetice lungi de 1350 bp după aliniere. Folosirea markerului CAD este încă în faza de testare, din
această cauză numai 64 de secvențe pot fi folosite pentru analiză, dar un arbore filogenetic NJ preliminar
generat în Mega6 deja ne furnizează rezultate promițătoare (Fig. 9).
Analiza arborelul pe baza markerului CAD arată rezultate similare cu cel al arborelui generat be baza
markerului mtCOI, detectând entități distincte, reprezentând cele două specii noi pentru știință
menționate mai înainte. Mai mult decât atât, analiza acestor rezultate arată că subgenul Pentacyphona nu
poate fi inclusă la genul Tricyphona (cu ne sugerează datele din bibliografie), dar poate fi înclusă ca un
subgen al genului Pedicia, cum deja am intuit pe baza caracterelor morfologice. Toate aceste date ne arată

că a revizuire taxonomică și o analiză filogenetică mai amplă este necesară pentru a descifra legăturile de
rudenie în cadrul acestei familii de diptere.

Fig. 9. Arborele filogenetic NJ generat pe baza
markerului CAD

Wg – gena wingless aparține familiei de gene Wnt, având numeroase copii omoloage bine
conservate care poate fi amplificate de același primeri și poate fi mai puțin informativ în studiile de
taxonomie moleculară, datorită capacității scăzute de a stabili legături între secvențele ADN și diferiți
taxoni analizați (Gibson et al., 2010). Cu toate aceste impedimente, acest marker a fost folosit cu succes în
studii de filogenie (ex. Morgan et al., 2015), datorită ratei ridicate de divergență între taxoni diferiți
(Brower și DeSalle, 1998). Testăm pentru prima dată acest marker în cazul speciilor de Pediciidae. O primă
apreciere a rezultatelor obținute arată că secvențele obținute prezintă a similitudine minimă cu alte
secvențe, dar secvențele proteinice traduse arată a aliniere satisfăcătoare cu secvențele proteinice ale
speciilor din genul Thaumalea (Diptera) (după datele din literatură). Din această cauză am decis
continuarea testării acestei gene în analizele noastre, pentru că secvențele alineate de 400 bp lungime
analizate într-un arbore filogenetic NJ arată că speciile îndeaproape înrudite și morfologic foarte

asemănătoare (grupul de specii Pedicia stary tratat mai larg în rapoartele noastre anterioare) pot fi bine
diferențiate folosind aceste secvențe (Fig. 10).

Fig. 10. Arborele filogenetic NJ generat pe baza secvențelor Wg în cazul speciilor din grupuld e specii P.
staryi
28S – Această genă nuclară ribozomială se folosește universal în studii de filogenie a dipterelor (Gibson et
al 2010), dar niciodată nu a fost propus pentru analiza speciilor aparținătoare familiei Pediciidae. Ne
propunem deci testarea acestui marker în cazul speciilor de Pediciidae, iar adaptarea condițiilor PCR și a
condițiilor de secvenare este preocuparea nostră actuală.
ITS2 – Deși această genă este propus a fi utilă în mai multe lucrări de filogenie, din cauza lipsei unor primeri
specifici pentru diptere pentru această regiune, testarea acestui marker a fost ulterior abandonată de noi.
Analiza celor doi arbori generați pe baza secvențelor mitocondriale mtCOI și nucleare CAD arată
topologii diferite (Fig. 8 și Fig. 9). În ambele cazuri specii ale genului Ula se prezintă ca un grup exterior
pentru restului genurilor (Pedicia, Dicranota și Tricyphona) familiei Pediiciidae, și susține molecular
separarea familiei Pediciidae în două subfamilii distincte, Ulinii și Pediciinii. Comparând topologia celor doi
arbori putem afirma că arborele ”CAD” are o rezoluție mai bună, acumulând speciile în clade reprezentând
subgenuri deja recunoscute în literatura de specialitate, pe baza criteriilor morfologice, cu două excepții.
Pentacyphona torokedinae este plasat mai aproape de subgenul Pedicia din genul Pedicia decât de
Tricyphona, susținute și de unele detalii morfologice ale aparatului genital mascul și habitusul speciilor
Pentacyphona observate deja de noi. O altă excepție ar fi includerea speciei Pedicia semireducta din
subgenul Crunobia în cladul genului Dicranota, fără a fi însă susținută și de date morfologice. Această
situație conflictuală poate fi rezolvată prin includerea tuturor speciilor și markerilor implicați în acest
studiu. În arborele mtCOI speciile aparținătoare la același subgenuri formează grupuri bine susținute, dar
relațiile lor filogenetică nu este consistentă (având valorile Bootstrap joase). Acest lucru poate fi cauzată de
saturație sugerată prin poziția codonului 3 la distațe gentice mari.
Diferențele în topologia celor două arbori pentru datele moleculare arată o rezoluție mai bună a
arborelui mtCOI pentru speciile îndeaproape înrudite și a rezoluție mai bună a arborelul CAD pentru grupe
taxonomice suptaspecifice. Suntem convinși că la finalizarea acestei analize moleculare prinr-o analiză
multigenică mai complexă, vom putea genera a filogenie cu o rezoluție foarte bună pentru speciile familiei
Pediciidae.
Pe baza acestor rezultate morfologice și moleculare semnalăm pentrun prima dată prezența
subgenului Pentacyphona din regiunea Palearctică (Fig. 11) și propunem ridicarea subgenului la rang de
gen înrudit mai mult cu genul Pedicia decât cu Tricyphona, cum era considerată anterior.
În literature de specialitate speciile genului Pentacyphona erau incluse în genul Tricyphona,
subgenul Pentacyphona, pe baza unor detalii ale nervațiunii aripilor la adulți. Datele noastre moleculare și
morfologice însă arată că specia nouă descoperită de noi, P. torokedinae, precum și toate celelalte specii
de Pentacyphona din regiunea Nearctică au caractere mai asemănătoare cu cele ale genului Pedicia.
Distribuția disjunctă a genului Pentacyphona – 12 specii în partea estică și vestică a Americii de Nord – o
specie în Europa, Munții Carpați arată că acest are o origine veche, datând din perioadele existenței unor
poduri între America și Europa încă din Eocen, iar prezența unei singure specii din Carpați confirm acestei
specii statutul de relict filogeografic. Acest lucru este confirmat și de unele aspect morfologice ale specie P.

torokedinae, prin care se distanțează clar de toți membri a genului, mai ales datorită prezenței unui lob
dezvoltat pe partea dorsal a gonocoxitului și sugerează o izolare de lungă durată față de speciile prezente
actual în regiunea Nearctică. Femelele au aripi mult reduse sau inexistente care ne sugerează a capacitate
de dispersie mult redusă.

Fig. 11. Genul Pentacyphona, prima semnalare din regiunea Palearctică, cu descoperirea unei specii noi
pentru știintă, Pentacyphona torokedinae sp. n. din Tarcău, Munții Carpați, România.
Pe baza analizei morfologice comparative și a datelor taxonomiei moleculare a fost identificată o
specie nouă din genul Dicranota (Pediciidae), Dicranota buscatensis sp. nov. din Apuseni, Munții Carpați, o
entitate taxonomică îndeaproape înrudită cu D. pavida în arborele mtCOI, dar în mod conflictual se
grupează împreună cu speciile brevicornis, fuscipennis, gracilipes, landrocki și flammatra în arborele CAD.
Deși poziția filogenetică a specie nou identificată este inconsistentă în cele două arbori, statutul de specie
bună este suportată atât de structure morfologice divergente, cât și de a structurare genetic adâncă (Fig.
12).

Fig. 12. Aparatul genital mascul (vedere dorsală) la Dicranota brevicornis (1) și la Dicranota
buscatensis sp. nov. (desen original)
Concluzii finale. Confruntând pe de o parte cu o criză acută a biodiversității, iar pe de altă parte de
un impediment taxonomic sever la numeroase specii de insecte (majoritatea insectelor acvatice fac parte
din această categorie) găsirea unei metode eficiente, rapide, dar și destul de eficinete taxonomic devine o

cerință tot mai stringentă în studiile actuale de evaluare a biodiversității locale/regionale sau globale.
Încercările de a accelera detectarea și descrierea de specii noi și susținerea eforturilor de conservare a
speciilor deja cunoscute pun în prim plan introducerea metodelor taxonomiei moleculare ca o soluție
promițătoare pentru a face față acestor cerințe, cu toate că capacitatea de a delimita și descrie specii noi
exclusiv pe baza datelor moleculare sunt frecvent supraestimate. Cu toate că metodele moleculare
completează informațiile privind estimarea biodiversității și identificarea de taxon noi, facilitând
înbunătățirea protocoalelor de protecție a ecosistemelor naturale, în realitate aceste date nu servesc la
descrierea formală a diversității detectate din cauza rezultatelor incoerente ale diferitelor metode
moleculare aplicate. Studiul nostru arată că procedurile geneticii moleculare sunt relevante în
monitorizarea biodiversității cotodiene, dar nu poate în prezent înlocui, cel mult poate să susțină
taxonomia exploratorie ”clasică” (Dijkstra, 2016). Cu toate aceste impedimente estimările făcute pe baza
unor arbori exploratorii de identificare a speciilor prin metode moleculare muligenică poate să fie extrem
de stimulativ în cercetările de biodiversitate și studii de alfa taxonomie.
Estimarea efectelor încălzirii globale asupra biodiversității ecosistemelor acvatice montane cu un
conținut de elemente endemice ridicate cu caracter relictar folosind grupe model de insecte ca genul
Drusus (Limnephilidae, Trichoptera) sau Pedicia (Pediciidae, Diptera).
La numeroase publicații recente se prognozează efecte severe ale schimbărilor globale de mediu
asupra biodiversității apelor curgătoare prin schimbarea regimului temperaturii și a precipitațiilor. În
câteva dintre aceste lucrări se estimează un răspuns omogen la nivel supraspecific (gen, familie), neglijând
monitorizarea răspunsul individual al speciilor la aceste condiții schimbate (Balint et al., 2013), dar sunt și
numeraose lucrări care presupun un răspuns diferențiat al speciilor (Kummerlei et al., 2015). Pentru a testa
răspunsul diferențiat al speciilor la schimbările climatice globale am selectat grupuri model sensibili pentru
ape curgătoare, cum ar fi 47 specii diferite de trichoptere din subfamilia Drusinae bine studiate, cu
numeroase elemente endemice și microendemice concentrate la diferite masive muntoase ale Europei, în
plus am ales speciile din grupul Pedicia staryi (Pediciidae, Diptera) pentru a analiza efectele încălzirii
globale concentrate la scară mai mică, Munții Carpați.
Distribuțiile modelate au fost proiectate pentru patru modele general utilizate (CSIRO-Mk3.6.0,
IPSL-CM5A-LR, MRI-CGCM3, NCAR-CCSM4 & NCC-NorESM1-M) sub patru scenarii ale RCP (”Representative
Concentration Pathways”) cum ar fi RCP 2.6, 4.5, 6.0 și 8.5. Rezultatele modelării arată că alte trăsături ale
speciilor (ex. cerințele ecologice, condițiile de habitat, vârsta filogenetică) și nu legăturile de rudenie (grupe
de specii înrudite) pot fi asociate de schimbarea arealelor și migrarea viitoare a populațiilor atât pe
orizontală (altitudine) cât și vericală la grupe taxonomice investigate. Speciile endemice crenobionte și
reofile sunt significant mult mai afectate decât speciile non-endemice reobionte și potramobionte în mai
multe scenarii ale RCP. În timp ce numai 5 specii de Drusinae par să fie afectate în scenariile cele mai
severe ale RCP (ex. 8.5), o pierdere relativă a arealelor inițiale au fost identificate la aproape toate speciile
cercetate, prezentând fluctuații între -3% și -42%, o modificare a arealelor cu -2% până la +15% orizontal
(altitudine), și schimbarea centrului arealelor de la 28 km la 119 km. Analizele noastre arată că cel mai
important factor de mediu la toate cele 47 specii de trichoptere modelate (mediu 22% ± 19% S.D), urmat
de geomorfologie (20% ± 18%), schimbarea temperaturii (14% ± 12%) precum și sezonalitatea
precipitațiilor (14% ± 18%). Înclinarea pantei, valorile temperaturii medii anuale și diurnale au avut o
importanță mai redusă.
Modelele noastre estimează o concentrare viitoare ale acestor specii creno- sau rithrofile, marea
majoritate reci-stenoterme, în diferite zone montane ale Europei, zone care actual concentrează și cele
mai multe specii endemice și micro-endemice (Munții Pirinei, Alpii, Apeninii, Carpații și Munții Dinarici),
chiar dacă un număr mai mare de specii de trichoptere studiate au o răspândire mai largă în mai multe
ecoregiuni ale Europei, chiar și în afara zonei montane.
În ceea ce privește importanța grupelor ecologice modele noastre arată că arealele carnivorelor se
va contracta simțitor în viitor, fără a modifica distribuția pe altitudine, în schimb chiar dacă arealele
păscuitorilor se va contracta, acestea vor fi mai răspândiți la altitudini mai înalte. După modelele noastree

ne putem aștepta la o mai mică dislocare a arealelor la carnivore și o migrare mai puternică a păscuitorilor
în spațiul geografic, prin popularea unor teritorii noi în nordul și vestul continentului European, la fel și în
ecoregiunea Balcanilor sudici. În schimb carnivorele vor pierde mult spațiu din arealul lor actual, mai ales în
zone montane situate în partea sudică a Europei, cu toate acesta se așteaptă a extincție mai masivă printre
păscuitori, decât în cazul carnivorelor.
Datele modelări efectelor schimbărilor climatice globale asupra speciilor endemice sau
microendemice arată că arealele speciilor endemice pentru diferite ecoregiuni din Europe se vor contracta
semnificativ, mai puțin pentru speciile microendemice. O migrare spre altitudini mai înalte se așteaptă la
speciile endemice pentru diferite ecoregiuni după scenariile RCP 4.5 și 8.5, dar nu și pentru speciile
microendemice. În plus speciile microendemice vor experimenta o migrare pe o distanță mult mai scurtă
decât comunitatea acvatică din habitatele lor originale (după scenariul RCP 8.5). Endemismele din diferite
ecoregiuni vor suferi o pierdere importantă a arealelor actuale mai ales în Peninsula Iberiană, în Carpați,
sau în peninsula Balcanică, paralel arealele se vor contracta și în cazul speciilor endemice la altitudini mai
înalte în Alpi sau Munții Dinarici. Ne putem aștepta ca numărul speciilor microendemice în nordul Munțiilor
Dinarici să crească, dar să scadă în toate celelalte zone montane. Modelele noastre arată cu mai multe
scpeii endemice pentru ecoregiuni vor fi extinși în viitor față de speciile microendemice.
Modelarea efectelor schimbărilor climatice au fost studiate și in cazul a 2 specii de diptere carnivore
din grupul de specii Pedicia staryi endemice pentru Munții Carpați. P. stary este o specie microendemică
pentru nordul Carpațiilor, iar P. roxalanica este o specie micro-endemică descrisă recent de noi din Munții
Bucegi. Paramentrii bioclimatici actuali au fost descărcate din World Clim Database. Pentru a modela
distribuția viitoare a celor două specii până în anul 2080 am selectat modelul CSIRO Mk3.6.0 din scenariile
oferite de IPC ”Intergovernmental Panel on Climate Change”. Pentru modelarea distribuției speciilor am
folosit programul MaxEnt iar hărțile au fost generate cu ajutorul programului QGIS 2.16. Modelarea
nișelor ecologice ale celor 2 specii studiate arată a distribuție actuală potențial mai mare decât arealul
cunoscut, iar modelarea arealelor până în anul 2080 arată o pierdere moderată a arealelor de aprox 1020% la ambele specii (fig. 13).
Rezultatele sunt similare cu cele modelate pentru speciile carnivore microendemice de trichoptere
aparținătoare genului Drusus.
Concluzii finale.
Cele mai severe schimbări în compoziția comunitățiilor au fost modelate pentru regiuniile montane,
partea sudică a Munțiilor Alpi, Balcanii Vestici, Munții Carpați, unde în prezent diversitatea speciilor este
cea mai ridicată, cu cele mai multe specii micro-endemice. Aceste senarii modelate arată că schimbările
climatice globale poate să conducă la o destabilizare a ecosistemelor acvatice, ce poate fi identificată și la
nivel de specie în funcție de grupe ecologice funcționale și nivelul de endemicitate și implică o schimbare a
procedurilor curente de monitorizare a biodiversității prin concentrarea atenției spre zone vulnerabile cu o
biodiversitate specifică (Balcanii Vestici, Munții Carpați)
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Fig. 13. A. Pedicia staryi – distribuția actual potențială; B: Pedicia roxolanica – distribuția actuală potențială;
C. Pedicia staryi- distribuția potențială viitoare; D. Pedicia roxolanica - distribuția potențială viitoare.
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Articole acceptate spre publicare, care au fost trimise spre publicare și care vor apărea la sfarsitul anului
2016 sau in 2017:
1. 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.
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Linnean Society (accepted for publication). IF. 2,535.
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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). North-Western Journal of Zoology (under review).
5. Czekes, Zs., Teodor, L., Török, E., Kolcsár, L-P., Dénes A-L., Keresztes L., : Intraspecific
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remotegranulatus Stierlin, 1891. North-Western Journal of Zoology (under review).
6. Török, E., Kolcsár L-P., Dénes A-L., Keresztes L.: Inntegrative taxonomy could help to detect and
discriminate between the most widespread Acutipula Alexander, 1924 larvae of Europe (Tipula,
Tipuloidae, Diptera). Acta Biologica Bulgarica (under review).
7. Kolcsár L.-P. and Salmela Jukka.: New taxonomic and faunistic records of Sciaroidea (Insecta,
Diptera) from Romania and Montenegro. Check List. (under review).
Articole care vor fi trimise la reviste stiintifice din tematica proiectului:
1. Kolcsár L-P., Dénes A-L., Török, E., Keresztes L.: First record of Pentacyphona for the Palaearctic
Area with description of a new species, P. torokedinae (Diptera, Pediciidae). Zootaxa (sent for
review).
2. Kolcsár L-P., Dénes A-L., Török, E., Keresztes L.: The deepest root: placing Pentacyphona
(Pediciidae) within the most ancient Tipuloidea group (Insecta, Diptera) – a phylogenetic
approach. Arthropod Systematics & Phylogeny (sent for review).
3. Kolcsár L.-P. and Keresztes L. New records of Pediciidae (Tipuloidea, Diptera) from Hungary.
Folia Entomologica Hungarica. (sent for review).
4. Kolcsár L.-P. and Salmela J. First record of Macrocera longibrachiata Landrock, 1917
(Keroplatidae, Diptera) from Hungary. Folia Entomologica Hungarica. (sent for review).
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6. Kolcsár L.-P. and Kai Heller. New records of Sciaridae from Romania. Entomologica romanica.
(sent for review).
Am participat la un numar de 9 conferinte naționale și internaționale prezentări orale și postere.
Conferințe naționale:
Zilele biologice din Cluj, ediţia a XVII., 8-9 aprilie, 2016
1. Keresztes Lujza, Simon Vitecek, Johann Waringer, Wolfram Graf, Ana Previšić, Steffen Pauls,
Mladen Kučinić, Miklós Bálint, Kolcsár Levente Péter, Török Edina: Zűrös ügyek: a
lárvataxonómia lehetőségei és buktatói, a szűrögetve ragadozó tegzesek (Drusinae, Limnephilidae,
Trichoptera) és az aprító-mindenevő Acutipula lárvák (Tipulidae, Diptera) példáján (Problemele și
perspectivele taxonomiei larvelor prin exemplul speciilor de trichoptere filtratoare-carnivore
(Drusinae, Limnephilidae) și a speciilor de diptere omnivore (Acutipula, Tipulidae, Diptera). 17.
Kolozsvári Biológus Napok [“Zilele Biologilor din Cluj”, ediția a 17-a], 8–9 aprilie 2016, Cluj-Napoca
(prezentare în plen).
2. Szabó Emerencia, Bartha László, Macalik Kunigunda, Jovanović Filip, Zubov Dimitri, Banciu Horia L.,
Yüzbaşıoğlu Sırrı, Keresztes Lujza. Towards a phylogeography of Galanthus nivalis with special focus
on the Carpathian Basin. 17. Kolozsvári Biológus Napok [“Zilele Biologilor din Cluj”, ediția a 17-a], 8–
9 aprilie 2016, Cluj-Napoca (prezentare orală).
3. Kolcsár Levente-Péter, Török Edina, Keresztes Lujza: Az európai hószúnyogok (Chionea,
Limoniidae, Diptera) filogéniájának és biogeográfiájának újraértékelése (Revizuirea filogeniei și

biogeografiei dipterelor nivale (Chionea, Limoniidae, Diptere). 17. Kolozsvári Biológus Napok [“Zilele
Biologilor din Cluj”, ediția a 17-a], 8–9 aprilie 2016, Cluj-Napoca (prezentare orală).
4. Török Edina, Hanna Jöst, Horváth Cintia, Alexandru Tomazatos, Daniel Cadar, Renke Lühken,
Norbert Becker, Achim Kaiser, Octavian Popescu, Jonas Schmidt-Chanasit, Keresztes Lujza: A Duna
Delta csípőszúnyogjainak (Culicidae, Diptera) felmérése integratív módszerek alapján: előzetes
eredmények (Evaluarea faunei de Culicidae, Diptera din Delta Dunării pe baza metodelor
integrative: rezultate preliminare. 17. Kolozsvári Biológus Napok [“Zilele Biologilor din Cluj”, ediția a
17-a], 8–9 aprilie 2016, Cluj-Napoca (prezentare orală).
5. Veres Róbert, Oláh Tibor, Kolcsár L.-P., Keresztes L. TransDiptera Online Adatbázis: egy digitális
rendszer a faunisztikai adatok kezelésére (TransDiptera Online Database: a digital system to
improve faunistic research). 17. Kolozsvári Biológus Napok [“Zilele Biologilor din Cluj”, ediția a 17a], 8–9 aprilie 2016, Cluj-Napoca (prezentare orală).
Conferințe internaționale:
1. Bartha László, Macalik Kunigunda, Szabó Emerencia, Jovanovic Filip, Yildirim Hasan, Travnicek
Bohumil, Banciu Horia Leonard, Zubov Dimitri, Yüzbasioglu Sirri, Keresztes Lujza. Isolation and
escape from the Carpathian Basin of geophyte phylogeographical lineages: lessons from Scilla
bifolia and Galanthus nivalis.“Advances in research on the flora and vegetation of the CarpatoPannonian region” – 11th International Conference, 12–14 February 2016, Budapest, Hungary
(prezentare orală)
2. Macalik Kunigunda, Bartha László, Keresztes Lujza. Towards a densely sampled phylogeography of
Erythronium dens-canis (Liliaceae) in Transylvania: disentangling the roles of microrefugia and past
long-distance dispersal events. “Advances in research on the flora and vegetation of the CarpatoPannonian region” – 11th International Conference, 12–14 February 2016, Budapest, Hungary
(prezentare poster)
3. Edina Török, Hanna Jöst ,Horváth Cintia,Alexandru Tomazatos , Daniel Cadar , Renke Lühken,
Norbert Becker, Achim Kaiser , Octavian Popescu , Jonas Schmidt-Chanasit , and Lujza Keresztes.
Mosquito (Culicidae, Diptera) and vector monitoring in Danube Delta most representative
ecosystems 2014-2015 (România). International Conference on Zoology and Zoonoses Hissar,
Bulgaria, 26 th – 28 th, October 2016 (prezentare poster).
4. Kolcsár Levente-Péter, Edina Török and Lujza Keresztes. First record of the relict Pentacyphona
stat. nov. in the Palearctic area (Diptera, Pediciidae) with discussion on relationship with their kins .
International Conference on Zoology and Zoonoses Hissar, Bulgaria, 26 th – 28 th, October 2016
(prezentare orală).
Datele obținute pe perioada derulării proiectului (2013-2016) vor fi valorificate pentru finalizarea
tezei de doctorat al doctoranzilor:
Dénes Avar Lehel, titlul tezei: The Carpathians as cumulative refugia: a case study of the relicendemic cranefly, Pedicia (Crunobia)staryi Savchenko, 1986 group (Diptera: Pediciidae) (Filogenie,
diversitate genetică și speciație în cazul complexului de specii Pedicia(Crunobia) staryi (Diptera)– teza
urmând a fi finalizată și susținută public în anul 2017.
Kolcsár Levente Péter, titlul tezei: Filogeografia genului Psodos (Lepidoptera: Geometridae) in
Carpati, Alpi si Balcani– teza urmând a fi finalizată și susținută public în anul 2017.
Török Edina, titlul tezei: Using molecular tools to identify mosquitoes (Diptera, Culicidae) as vectors
of exotic viruses in the Danube Delta most representative ecosystems (România) (Identificarea moleculară a
culicidelor ca şi vectori (Insecta, Diptera) şi ai virușilor exotici în câteva dintre habitate reprezentative din
Delta Dunării (România)– teza urmând a fi finalizată și susținută public în anul 2017.
A fost actuializată și finalizată sit-ul
http://granturi.ubbcluj.ro/carpathianrelics/
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