Raport ştiinţific
privind implementarea proiectului în perioada octombrie – decembrie 2011
Denumirea proiectului: ESTE

AREALUL LIMITAT DE CERINŢELE BIOLOGICE, CONDIŢIILE DE

MEDIU SAU DE BARIERELE GEOGRAFICE?

UN STUDIU DE CAZ UTILIZÂND BROAŞTELE DE PĂMÂNT

(GENUL PELOBATES).
Pentru primele trei luni ale proiectului, desfăşurate în afara perioadei de activitate a speciilor de
interes, au fost preconizate trei activităţi care nu prevăd muncă de teren. Voi prezenta pe scurt
modul cum au fost atinse obiectivele propuse pentru fiecare din aceste activităţi:
1. A1. Studiu de birou. Realizarea bazei de date georeferențiate de distribuție pe baza
datelor din literatură pentru Sud-estul României şi Europa Centrală şi de Est.
Baza de date de distribuţie a celor două specii ale genului Pelobates în România s-a bazat iniţial pe
datele existente într-o serie de publicaţii (Cogălniceanu et al. 2000; Džukić et al. 2005; Székely et
al. 2009 a, b). Baza de date a fost completată cu datele din teren ale echipei obţinute în cadrul altor
proiecte şi cu datele din literatura de specialitate apărute după 2005 (pentru România fără
Dobrogea) şi după 2009 pentru Dobrogea. Pentru Centrul şi Estul Europei au fost utilizate datele
disponibile în Global Biodiversity Information Facility (http://data.gbif.org/species), HerpNet
(http://www.herpnet2.org) precum şi din literatura de specialitate. Până în prezent sunt 1683 de
semnalări, dintre care pentru P. fuscus sunt 1379 iar pentru P. syriacus 304. Structura datelor
diferă: dintre acestea 40 au coordonatele luate cu GPS-ul, 606 sunt semnalări de
localităţi/toponime, 839 sunt pe cvadrate UTM 10x10 km, iar 198 pe cvadrate UTM 5x5 km.
Pentru România toate semnalările, indiferent dacă erau bazate pe toponime sau pe coordonate
geografice, au fost georeferenţiate pe cvadrate UTM 5x5 km. Hărţile de distribuţie preliminare
sunt prezentate în figura 1.
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Figura 1. Distribuţia în România a speciilor genului Pelobates utilizând cvadrate UTM 5x5 km; (a)
P. fuscus;(b) P. syriacus.
Datele din prezenta bază de date, completate cu datele din teren vor fi utilizate în activităţile E1 şi
E2. O analiză preliminară a datelor utilizând două programe de modelare a distribuţiei speciilor
(MaxEnt şi BioClim) sunt prezentate în figura 2.

2. A2. Crearea unui baze de date referitoare la distribuţia în trecut, pe baza datelor
paleontologice.
A fost creată o bază de date similară cu cea actuală pentru datele de distribuţie paleontologice
utilizând atât datele disponibile deja pe internet (http://www.wahre-staerke.com) completată cu
date din literatură. Dacă pentru Europa de vest si centrală datele sunt sintetizate în lucrarea lui
Holman, A. 1998. Pleistocene Amphibians and Reptiles in Britain and Europe, pentru România şi
sud-estul Europei, inclusiv Turcia şi Orientul Apropiat, semnalările sunt diseminate în zeci de
lucrări, unele din ele dificil accesibile. Până în prezent au fost incluse în baza de date 223 de
semnalări (figura 3). Baza de date este mai complexă, ea cuprinzând pe lângă localizare şi datarea
perioadei. Datele de distribuţie din trecut vor permite completarea modelelor actuale de distribuţie
cu modele predictive privind dinamica în timp a arealului celor două specii.
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Figura 2. Modelul predictiv de distribuţie pentru cele două specii de Pelobates. (a) Predicţia
distribuţiei pentru P. fuscus utilizând programul MaxEnt; (b) Predicţia distribuţiei pentru P. fuscus
utilizând programul Bioclim; (c) Predicţia distribuţiei pentru P. syriacus utilizând programul
MaxEnt; (d) Predicţia distribuţiei pentru P. syriacus utilizând programul Bioclim.
3. F. Realizarea unui site web a proiectului.
A fost achiziţionat un domeniu pentru site www.pelobates.ro
Structura lui se bazează pe site-ul web dedicat speciilor invazive (ww.specii-invazive.ro), realizat
în cadrul unui proiect CNCSIS IDEI 2007-2010, site care beneficiază de peste 100 vizitatori lunar
în continuare. Site-ul va fi bilingv română-engleză şi are următoarea structură:
1. Pagina principală:
Bloc principal:
- un slideshow cu 2-4 fotografii de Pelobați, adulți, larve şi habitate
- un paragraf despre proiect (scop, obiective, activităţi)
Coloana dreapta:
- Galerie foto/video din proiect
ex.1 http://www.youtube.com/watch?v=9H4930asaFw
ex. 2 http://www.youtube.com/watch?v=l-lSqABSnMY&feature=related
ex. 3 http://www.youtube.com/watch?v=ltVI-57oTdM&feature=related
ex. 4 http://www.youtube.com/watch?v=zgAGvyWAkpo&feature=related
- Evenimente/Ştiri
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2. Despre proiect: Introducere, scop, obiective, activități, rezultate așteptate
3. Despre genul Pelobates: descrierea fiecărei specii, foto indivizi, habitate
4. Bibliografie: acolo unde este posibil cu o copie pdf
5. Link-uri utile
6. Contact

Figura 3. Structura bazei de date paleoherpetologice referitoare la genul Pelobates.

Director proiect,
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