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Rezumat
Adresez această teză de abilitare comunității științifice, dar mizez deopotrivă pe lectura
viitorilor candidați la studiile doctorale precum și a publicului larg. Dacă prima categorie poate
descoperi, înțelege și evalua cu ușurință lucrări științifice de specialitate, celelalte două categorii
așteaptă un material care să livreze informația într-un format accesibil dar care totuși să
comunice știință. Acesta este motivul pentru care teza mea de abilitare este scrisă în limba
română.
Cariera mea gravitează în jurul racilor, nevertebrate acvatice care mi-au dat ocazia să
imaginez și să demonstrez o sumă de idei și ipoteze. Primele de acest gen au fost provocările
cu privire la răspândirea speciilor pe teritoriul țării noastre, provocat fiind de faptul că
populațiile din România aproape lipseau de pe hărțile europene. Am reușit ca în aproximativ 5
ani (2007-2011) să inventariez cele trei specii indigene cunoscute la acea vreme ca fiind
prezente la noi în țară. Tot în această direcție de investigare, am semnalat și prezența a două
specii invazive de raci pe teritoriul României, fiind vorba de racul dungat (Faxonius limosus)
și racul marmorat (Procambarus virginalis).
Numeroasele deplasări în teren nu mi-au adus doar experiență ci și un volum important
de date ecologice. Analiza acestora mi-a permis să abordez cunoașterea racilor dintr-un alt
unghi, deschizând calea spre interdisciplinaritate prin analize statistice din ce în ce mai
sofisticate cu finalitate în identificarea condițiilor optime pentru viața racilor. Toate aceste
instrumente sunt necesare și relevante în efortul de a proteja cât mai temeinic moștenirea
naturală pe care o avem. Această expertiză s-a consolidat în profilul meu academic spre direcția
de cercetare specifică ecologiei spațiale, ceea ce se traduce prin utilizarea tehnicilor de analiză
a cauzelor care fac posibilă, sau dimpotrivă imposibilă, existența racilor pe un traseu care unește
mai multe locații. Pentru a analiza aceste aspecte, este necesară abordarea suprafețelor mari de
lucru, adesea imposibil de parcurs fizic în teren. Ecologia spațială oferă însă instrumente de
analiză a datelor digitale, extrase cu ajutorul imaginilor satelitare și care descriu fidel geografia
mediului înconjurător.
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Summary
This thesis is addressed to the scientific community, but I also rely on the readership of further
candidates from doctoral schools and of the general public. Considering the scientific
community can easily access, understand, and evaluate specialised scientific papers, the latter
must be able to easily navigate the information in an accessible format that still communicates
science. This is the only reason why this thesis is written in Romanian.
My career is owed to crayfish: aquatic invertebrates that showed me the way to imagine
and demonstrate various hypotheses. The first challenge focused my attention on species
distribution, focusing on the ‘blind spot’ on a country level for the international audience.
Throughout the 4 years between 2007 and 2011, I managed to scrutinise the coverage of
indigenous species on a relevant resolution level. Furthermore, during this time, the presence
of two invasive crayfish species was discovered: the spiny-cheek crayfish and the marbled
crayfish.
The effort of various field trips earned me with, not only expertise, but an important
volume of environmental data. Their analyses allowed me to approach the knowledge of
crayfish from an ecological perspective, opening the way to interdisciplinarity through
advanced statistical approaches, which are designed to identify the optimal conditions in which
crayfish are naturally reliant upon. These efforts are relevant for protection of the natural
heritage of crayfish populations in Romania, and worldwide. Currently, this expertise has been
consolidated in my academic profile in the instruction of spatial ecology: the investigation of
ecology on a geographical scale. We approached the presence - or absence - of crayfish not
only in a specific location, but also towards the routes that they may - or may not - be able to
communicate and exchange genes in (a.k.a. gene flow). Working with large areas of landscape
often raised the problem of field coverage considering the classical approaches. However,
spatial ecology is designed to operate digital data, extracted with the aid of satellite images
which accurately describe the geography of the environment.
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Profil științific
Cercetarea racilor în Europa și în lume poate interesa domenii ca zoologia, ecologia,
filogeografia, fiziologia și comportamentul. Abordările moderne precum modelarea
matematică sau chiar bioinformatica reprezintă vârful de lance în investigațiile avansate,
deschizând calea spre noi orizonturi de cunoaștere.
La nivel mondial, tendința curentă o reprezintă studiile de filo- și bio-geografie deoarece
acestea abordează, prin tehnici moderne, problematica contextului evolutiv al diferitelor specii.
Acuratețea pe care o oferă acest tip de date a permis depistarea și descrierea a numeroase specii
noi pentru știință, specii care doar pe baza observațiilor morfologice ar fi rămas imposibil de
depistat. O direcție de cercetare la fel de importantă la nivel mondial este reprezentată de
speciile invazive. Începând cu mijlocul secolului al XX-lea, în Europa a luat amploare
expansiunea unor de specii de raci introduse în diverse scopuri (ferme de cultură, animale de
companie). Aceste specii au devenit invazive, dovedind calități ridicate în a susține populații în
habitatele naturale și a coloniza teritorii noi (Holdich et al., 2009) prin capacitatea lor ridicată
de a face față unei varietăți largi de provocări ecologice (Strauss et al., 2012; James et al., 2016).

Expertiză și domenii de interes
Mă consider ecolog înainte de a fi zoolog. În ciuda faptului că în lucrările mele lucrez cu grupul
taxonomic aparținând decapodelor dulcicole, adică racii, focusul principal a fost mereu
îndreptat asupra mecanismelor care guvernează existența acestor organisme. Racii s-au dovedit
astfel a fi un bun partener în a investiga aspecte ce țin de ecologie acvatică, biogeografie, și nu
în ultimul rând de comportament.
Prioritar, interesul meu este direcționat în ceea ce se numește ecologie spațială. Această
direcție de cercetare include investigarea și înțelegerea proceselor care guvernează relația
organismelor cu spațiul înconjurător. Principala diferență dintre ecologia clasică și ecologia
spațială constă în faptul că în cazul celei dintâi sunt investigate condițiile și legile care
guvernează existența speciei într-un anume habitat, în timp ce ecologia spațială include și
spațiul dintre acestea, cum ar fi identificarea traseelor care fac posibil ca două sau mai multe
populații să comunice între ele. Aparent, în ecologia acvatică este de așteptat ca traseele de
comunicare să fie însăși traseul rețelei hidrografice, însă nu de fiecare dată este așa. Există
fenomene carstice care ascund în subteran diverse conexiuni între bazine, fenomene de eroziune
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care au modificat în trecut traiectoria unor afluenți și implicit conectivitatea între populații,
chiar translocațiile mediate natural sau artificial trebuind a fi luate în considerare.
Am început prin abordarea clasică în ceea ce privește speciile de raci din România, în
special concentrându-mă pe racul-de-ponoare (Austropotamobius torrentium) și racul-de-râu
(Astacus astacus), cele două populând aproximativ același tip de habitate (râuri și pâraie din
zona montană și submontană). Odată ce am identificat care sunt variabilele de mediu decisive
pentru prezența sau absența acestor specii, am ridicat miza încercând să descifrăm dacă pe
traseul rețelei hidrografice întâlnim sau nu aceste condiții considerate optime pentru fiecare
specie în cauză. Spre surprinderea noastră, capacitatea rețelelor hidrografice din zilele noastre
este foarte puțin ofertantă din acest punct de vedere, impactul antropic contribuind cel mai mult
la denaturarea optimului ecologic. Aplicarea tehnicilor de genetică a populațiilor completează
cu succes analizele spațiale, oferind în plus informații privind calitatea biologică, diversitatea
dintr-o populație, dar mai ales relația dintre două sau mai multe populații. Coroborat cu
informațiile despre geografia regiunii, ecologia locală și a traseelor de interconectare, genetica
populațiilor aduce la un nivel superior conceptul de ecologie spațială.
Interesul meu pentru studiile de comportament este destul de recent. Am început să mă
întreb de ce o anumită specie prosperă în detrimentul alteia, ocupând același habitat. Am găsit
o provocare în a afla ce anume face diferența și găsesc în continuare că este un domeniu care
mi-ar putea oferi numeroase direcții de studiu care, pretându-se ușor la munca în laborator, sar potrivi unei anume categorii de studenți mai puțin predispuși la munca de teren sau la a
aborda analize care implică o viziune în spațiu. În egală măsură, mecanismele fiziologice care
guvernează biologia și ecologia racilor pot furniza subiecte deosebit de atractive din punct de
vedere științific. Trebuie să admit că expertiza mea se află într-un stadiu destul de incipient în
acest domeniu încât perspectivele de dezvoltare sunt încă incerte.
Parcursul meu academic este organizat pe bază de proiecte. Strategia mea este ca atunci
când apare o idee nouă de cercetare să nu aștept finanțarea, ci să încerc să abordez investigațiile
mai puțin costisitoare din punct de vedere financiar. Astfel, la momentul depunerii propunerii
de proiect, deja deținând date preliminare, fundamentarea ipotezelor devine mult mai realistă.
Nu mai puțin important este faptul că odată demarate lucrările pot fi realizate anumite reglaje
de natură metodologică. Am reușit să conving evaluatorii că propunerile mele de proiecte merită
încredere în competiția Tinere Echipe – 2015 – cu proiectul Mecanismul invaziei racului dungat
în bazinul inferior al Dunării (PN-II-RU-TE-2014-4-0785) și competiția Proiecte de Cercetare
Exploratorie – 2020 – cu proiectul Racul bihorean: de la necunoscut, spre măsuri moderne de
6
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conservare a speciei (PN-III-P4-ID-PCE-2020-1187). În ambele echipe am implicat atât
cercetători tineri sau cu experiență din străinătate (Universitatea Koblenz-Landau, Institutul de
Cercetare Senckenberg), cât și postdoctoranzi sau doctoranzi din România. În ambele proiecte
am considerat foarte important să implic studenți deoarece debutul în cariera de cercetare are
nevoie și de confirmarea capacității de a ocupa un loc de muncă. Implicarea membrilor echipei
din primul proiect (finalizat) a fost una ireproșabilă, producția științifică (exprimată prin
numărul și calitatea publicațiilor științifice, sau deopotrivă, prin participarea la conferințe,
depășind cu mult și cele mai optimiste așteptări. Randamentul foarte bun al implementării
acestui proiect se datorează și faptului ca Universitatea de Vest a găsit oportun să pună la
dispoziția directorului de proiect jumătate din fondurile destinate cheltuielilor indirecte. Astfel,
am putut aborda teme de cercetare care inițial nu fuseseră cuprinse în propunerea de proiect,
crescând astfel și mai mult producția științifică. Poate și din aceste motive, evaluarea finală a
experților UEFISCDI asupra implementării acestui proiect a adus calificativul A+.

Indicatori de performanță
Numărul total de publicații din portofoliul unui autor nu este neapărat un indicator de
performanță. În scrierea științifică, o referire la descoperirea altui cercetător se numește citare
și reprezintă un element cuantificabil. Numărul de citări al unei lucrări este direct proporțional
cu calitatea acesteia. Ca să putem aprecia cât mai obiectiv performanța unui cercetător,
fizicianul american Jorge E. Hirsch a propus în 2005 un indice (h-index). Calculul acestui indice
este foarte simplu, el reprezintă valoarea comună dintre valoarea h-index cu numărul h de
lucrări care dețin cel puțin h citări. Așadar, un autor care publică zeci de lucrări dar numai 3
dintre acestea depășesc 3 citări, va obține invariabil h-index egal cu 3. Pentru valori mari ale hindex este necesar un număr mare de publicații, dar în același timp o calitate ridicată a acestora
este obligatorie. Platforma folosită pentru cuantificarea acestor indicatori este Web of Science
și este oferită de Clarivate Analytics, fiecare cercetător putând opta pentru un profil public prin
intermediul Researcher ID oferit de platforma Publons.
Conform graficului publicațiilor prezentat în curriculum vitae se poate observa că până
în anul 2018 rata medie anuală de publicare se situează în jurul valorii de două articole pe an.
În contextul faptului că între 2008 și 2011 am fost implicat în echipa de cercetare a unui proiect
„IDEI” dar suprapus peste perioada de formare a carierei, finalitatea celor mai valoroase
rezultate a început să apară mult mai târziu. Totodată, între 2015 si 2017 am derulat un proiect
„TE”, majoritatea lucrărilor ajungând la maturitate odată cu anul 2019 și 2020. Putem așadar
7
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observa că există un decalaj între perioada în care un cercetător implementează un proiect și
apariția rezultatelor finale. Acest decalaj este cauzat, în principal, de durata analizei datelor și
scrierea lucrărilor, dar nu în ultimul rând și de durata procesului editorial. Nu rareori, un
manuscris poate ajunge să fie subiectul mai multor respingeri sau intervenții majore asupra
structurii sau conținutului, toate aceste etape fiind mari consumatoare de timp.
Repartiția culorilor în cele două grafice prezentate în curriculum vitae semnifică
încadrarea fiecărui articol publicat sau care citează în funcție de plasarea în clasamentul furnizat
anual de Web of Science numit Journal Citation Reports. Culoarea roșie semnifică poziționarea
unui jurnal în primul sfert – Q1 (cuartila 1, sau primul sfert din totalul jurnalelor dintr-un anumit
domeniu), culoarea galbenă în cel de-al doilea sfert – Q2, în timp ce cu gri sunt simbolizate
acele jurnale clasate în zona aflată sub mediana fiecărui domeniu, respectiv Q3 și Q4. Dorința
oricărui cercetător este de a publica la cel mai înalt nivel, dar nu de fiecare dată acest lucru este
posibil. Exigența jurnalelor de top este foarte mare și doar lucrări științifice cu o largă
deschidere spre audiență sunt luate în considerare, bineînțeles obligatorie fiind componenta de
noutate. Jurnalele clasate în topul domeniilor științifice asigură o vizibilitate crescută a
publicațiilor și autorilor acestora prin simplul fapt că denotă calitate superioară.
În cea ce privește poziția curentă (conferențiar universitar), conform criteriilor minimale
în vigoare prin OMCTS 6129 din 20.12.2016, Anexa 19 – Comisia de Biologie și Biochimie,
punctajul pentru criteriul internațional este satisfăcut cu 426% iar punctajul total cu 387%. Din
totalul punctajului aferent publicațiilor științifice, 82% este obținut din lucrări în calitate de
autor principal (prim autor, ultim autor și corespondent) iar 18% în calitate de coautor.
Poate mai important decât indicatorii scientometrici, onorant este faptul că două jurii de
specialitate au găsit potrivit să-mi acorde două distincții importante: „Premiul de Excelență în
Cercetare” în domeniul Științele Vieții, categoria cercetători avansați, oferit de Asociația Ad
Astra, ediția a IV-a, 2020, și Premiul „Mircea Zăgănescu” pentru excelență în cercetare în
domeniul Științele Naturii, oferit de Gala Premiilor Universității de Vest din Timișoara, ediția
a VI-a, 2020. Îmbucurătoare sunt și premiile oferite de UEFISCDI acelor lucrări științifice
aflate în Q1-Q2, cu atât mai mult cu cât oferă o recompensă financiară importantă uneori pentru
componenta motivațională. Nu în ultimul rând, aș dori să amintesc că sunt activ din postura de
evaluator pentru mai multe jurnale sau competiții de proiecte științifice, activând ca editor în
cadrul jurnalului Water și grupului de jurnale Frontiers.
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Un calcul pe care nu-l vedem foarte des în măsurătorile oficiale ale vreunei instituții
publice relevante este „costul per produs”, în cazul științei costul mediu în lei sau euro calculat
pe fiecare articol publicat din fonduri nerambursabile. Am luat în calcul în aceste analize cele
două proiecte finanțate din Bugetul de Stat al României în care am fost implicat și care la această
dată sunt încheiate iar obiectivele asumate au ajuns la maturitate.
Tabel 1: Statistici pentru proiectul cu titlul Racul-de-ponoare (Austropotamobius torrentium), distribuţia în
habitatele din România, ecologia şi genetica populaţiilor, cod PN-II-RU-TE-2014-4-0785, perioada de
implementare 2008-2011, rolul în proiect: asistent cercetare.

Tabel 2: Statistici pentru proiectul cu titlul Mecanismul invaziei racului dungat în bazinul inferior al Dunării, cod
PN-II-RU-TE-2014-4-0785, perioada de implementare 2015-2017, rolul în proiect: director de proiect.

Cele două proiecte sunt comparabile din perspectivă cantitativă și calitativă a producției
științifice, ambele producând un număr de 10 articole Web of Science Core Collection
cumulând aproximativ aceleași valori scientometrice. Referitor la aspectele financiare, cel deal doilea proiect are un randament dublu, rezultatele științifice fiind produse cu aproximativ
jumătate din bugetul total de care a beneficiat primul proiect. Rămâne o curiozitate personală
ierarhizarea cercetătorilor în funcție de acest tip de randament, în context național și chiar
internațional.
9
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Trei lucrări reprezentative
Văd acest capitol oportun în a prezenta contextul în care au luat naștere aceste lucrări, precum
și detalierea provocărilor tehnice din spatele acestor abordări, o încurajare pe care o adresez
anticipat viitorilor doctoranzi.

Cea mai spectaculoasă investigație
Grupul de astacologi de la Universitatea Koblenz-Landau format din Anne Schrimpf, Kathrin
Theissinegr si Ralf Schulz este aproape ca o familie pentru mine. Cu ajutorul lor am putut avea
primele contacte cu studiile care implica tehnici moleculare, respectiv secvențiere ADN și
analize filogenetice. Tot urmare a acestui parteneriat, am pus bazele unei colaborări
instituționale de tip ERASMUS, deschizând o reală oportunitate pentru studenții care au ales
acest tip de experiență.
Încă din 2014 am început să investigăm molecular populațiile de raci-de-ponoare
(Austropotamobius torrentium) din România când, fără măcar să fi bănuit, am dat peste o
adevărată comoară în Munții Apuseni. Urma să aflăm că, de fapt, în Munții Apuseni trăiește o
cu totul altă linie genetică de raci mult diferită de linia genetică specifică pentru Europa
Centrală. Am recurs la comparații cu alte linii genetice din Europa și nu mică ne-a fost mirarea
când am descoperit că racii din Apuseni sunt înrudiți doar cu o populație extrem de restrânsă
geografic, aflată în nord-vestul Alpilor Dinarici, la Zeleni Vir, Croația. Cu această ocazie, am
coagulat în jurul meu o echipă multidisciplinară formată din geologi, paleogeografi,
matematicieni și bineînțeles specialiști consacrați în domeniul analizelor filogenetice. Am găsit
astfel că cea mai probabilă ipoteză care poate să explice distribuția actuală este cea a tectonicii
plăcilor continentale. Dinamica tectonică din perioada Miocenului (cu aproximativ 15 milioane
de ani în urmă) a dus la fragmentarea unei părți din nordul uscatului unde astăzi se află Alpii
Dinarici, cunoscută sub numele de placa Tisa-Dacia (Magyar et al., 2013; Balázs et al., 2016),
și implicit la desprinderea unei părți din populația de origine a racilor. A urmat o tranziție a
acestui fragment de uscat pe parcursul a aproximativ 10 milioane de ani sub formă insulară pe
traseul spre locația din prezent, înconjurat fiind de apele sărate ale Oceanului Tethys și ulterior
ale Mării Paratethys (Kováč et al., 2016, 2018). Perioada în care populația de raci a fost izolată
pe această unitate geografică și lipsa schimbului de gene cu indivizi din populația de origine,
considerăm că reprezintă elementele decisive pentru evoluția ireversibilă spre o nouă specie cu
caracteristici endemice. Chiar dacă după apariția bazinului Dunării, cu aproximativ 5 milioane
de ani în urmă (Magyar et al., 2013), căile de migrație au fost deschise, racii aparținând
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populațiilor de origine din nordul Alpilor Dinarici și Munții Apuseni au rămas fideli spațiului
în care au evoluat. În contrast, existența unei linii genetice distincte larg răspândită în Europa
Centrală, explică acest scenariu prin faptul că odată format cursul Dunării, a fost posibilă
expansiunea liniei genetice specifice Peninsulei Balcanice care a beneficiat de o evoluție nerestricționată geografic.
Pârvulescu L, Pérez-Moreno JL, Panaiotu C, Drăguț L, Schrimpf A, Popovici
ID, Zaharia C, Weiperth A, Gál B, Schubart CD, Bracken-Grissom H (2019) A
journey on plate tectonics sheds light on European crayfish phylogeography.
Ecology and Evolution 9: 1957–1971
Toate aceste date au pus într-o lumină nouă evoluția speciilor de raci în bazinul Panonic, fiind
posibilă o recalibrare a ceasului molecular (Pârvulescu et al., 2019). Spectaculos la acest studiu
este și faptul că a condus la descrierea unei specii noi de rac (Pârvulescu, 2019), botezată
Austropotamobius bihariensis, sau racul bihorean, adăugând astfel o specie în plus alături de
cele 5 specii indigene cunoscute în Europa. Evenimentul a atras un interes deosebit din partea
mass-media, cum ar fi Digi24, Digi Animal World, Radio România Actualități sau chiar
Allgemeine Deutsche Zeitung.

Cea mai citată lucrare
De îndată ce am publicat prima semnalare a unei specii invazive de rac pe teritoriul României
(Pârvulescu et al., 2009), a fost atrasă atenția unor experți consacrați din străinătate. Printre
aceștia, Adam Petrusek, Profesor la Universitatea Carolină din Praga, a fost foarte entuziasmat
de apariția mea pe scena astacologilor deoarece puteam acoperi un teritoriu geografic rarefiat
din perspectiva activităților recente, bazinul inferior al Dunării. Un adevărat examen pentru
mine a fost momentul când, în 2011 începusem să investighez temeinic dinamica invaziei
racului dungat (Faxonius limosus) în zona sa de invazie activă pe Dunăre în aval de localitatea
Baziaș. Momentul a fost unul oportun pentru completarea studiului cu date despre prezența
patogenului asociat cu speciile invazive de raci cunoscut sub numele de ciuma racilor
(Aphanomyces astaci). Aceste investigații presupun tehnici de analiză moleculară prin
intermediul real-time PCR (Vrålstad et al., 2009). Atât partenerii din Germania cât și cei din
Cehia s-au oferit să efectueze aceste analize. A rezultat un articol publicat în revista Diseases
of Aquatic Organisms, o revistă respectată în domeniul Veterinary Sciences.
Pârvulescu L, Schrimpf A, Kozubíková E, Cabanillas Resino S, Vrålstad T,
Petrusek A, Schulz R (2012) Invasive crayfish and crayfish plague on the move:
first detection of the plague agent Aphanomyces astaci in the Romanian Danube.
Diseases of Aquatic Organisms 98: 85–94
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Este ce-a de-a cincea lucrare în ordine cronologică din portofoliul meu și s-a dovedit a fi cea
mai atractivă din punct de vedere al mesajului livrat, la momentul scrierii tezei de abilitare
acumulând un număr total de 50 de citări (conform Web of Science) și astfel deținând statutul
de „cea mai citată lucrare” din portofoliul meu. Motivul pentru care această lucrare acumulează
constant citări este reprezentat de faptul că aduce informații despre dinamica invaziei speciei
de rac și impactul negativ asupra speciei native, dar și faptul că am dovedit că specia invazivă
este un rezervor pentru agentul patogen în această regiune.

Cea mai complexă lucrare
Odată cu lucrarea
Pârvulescu L, Iorgu EI, Zaharia C, Ion MC, Satmari A, Krapal AM, Popa OP,
Miok K, Petrescu I, Popa LO (2020) The future of endangered crayfish in light
of protected areas and habitat fragmentation. Scientific Reports 10, 14870
echipa noastră a pășit ferm în teritoriul ecologiei spațiale. Particularitatea acestui studiu este
dată de faptul că am reușit să aducem ecologia spațiului înconjurător la nivel de rețea
hidrografică. Am pornit acest studiu cu intenția de a găsi care este legătura între calitatea
biologică a populațiilor de raci (așa cum este reflectată de analizele moleculare) și oferta
ecologică a teritoriului ocupat, cu accent pe inter-conectivitatea locațiilor. Am ales să folosim
pentru genetica populațiilor informații de tipul „distanță genetică” prin analiza variabilității
segmentelor nucleare non-informative de tip microsatelit (Iorgu et al., 2011). Aceste date
surprind modificările recente în genetica indivizilor, o distanță genetică mică între două
populații traducându-se prin „indivizi foarte înrudiți” în timp ce distanța genetică mare trădează
opusul, adică o ruptură mai mult sau mai puțin veche în fluxul de gene.
Studiile la scară largă cu privire la fragmentarea habitatelor necesită abordarea unor
seturi mari de date. În intenția noastră de a analiza fragmentarea, am considerat rețeaua
hidrografică a fi o succesiune de puncte pe traiectoria fiecărui curs de apă. Fiecare punct pe
harta digitală a fost reprezentat de 90 m teren real, iar fiecare punct a fost proiectat pe o serie
de straturi de informații pe care cercetătorii le-au găsit relevante pentru ecologia racilor cum ar
fi: temperatura medie multianuală, altitudinea, riscul de eroziune sau calitatea apelor
(Pârvulescu and Zaharia, 2013; Chucholl, 2016; Chucholl and Schrimpf, 2016; Pârvulescu et
al., 2016). Pentru calitatea apelor curgătoare am folosit un surogat care a fost dezvoltat tot de
echipa noastră și care are la bază modelarea matematică a datelor satelitare despre categoriile
de utilizare a terenului incluse în fiecare sub-bazin hidrografic drenat în fiecare punct de interes
de pe traiectoria unui râu. Astfel, am putut obține un indice care reflectă impactul terenurilor
12
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cu amprentă antropică asupra suprafețelor naturale (Burkhard et al., 2012; Tudesque et al.,
2014), rezultând un indice pe care l-am validat cu un set consistent de date despre calitatea
apelor extrase din teren (Şandric et al., 2019). Indicele a fost denumit Remote Water Quality
(RWQ) deoarece permite estimarea calității apelor de la distanță. Tot acest proces
computațional a fost cu adevărat o provocare de tip „Big Data” deoarece durata de calcul a
depășit mai multe luni de procesare continuă. Am reușit să automatizăm procesul printr-o
aplicație special construită prin care am calculat valorile RWQ pe întreg bazinul Dunării,
accesibilă gratuit aici https://rwq.geo-spatial.ro. Aplicația mai poate fi îmbunătățită în ceea ce
privește viteza de lucru și acuratețea, însă pentru acestea ar fi necesară implicarea unor resurse
tehnice și umane mult peste posibilitățile noastre actuale.

Figura 1: Rețeaua hidrografică de interconectare a populațiilor investigate, îmbogățită cu valoarea normalizată a
distanței euclidiene față de preferințele ecologice ale speciei de rac. Suma acestor valori între două perechi de
puncte reprezintă „distanța ecologică”. Culoarea roșie reprezintă puncte cu distanțe ecologice mari față de optim.

Odată ce au fost desenate traseele de interconectare a populațiilor analizate am recurs la
„îmbogățirea” fiecărui punct cu informațiile mai sus menționate. Pe baza locaților din teren,
acolo unde deținem date despre prezența sau absența racilor, am efectuat analize de modelare
matematică cu scopul de a identifica intervalele în care specia este prezentă identificând astfel
așa-numitul „optim ecologic”. Odată cunoscute aceste intervale pentru fiecare variabilă, am
recurs la extragerea distanțelor euclidiene față de configurația aflată în fiecare punct de-a lungul
rețelei de interconectare. În situația în care toți parametrii se încadrează în intervalul optim,
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valoarea distanței în acel punct este nulă, și implicit progresiv mai mare în funcție de
configurația parametrilor care excedează intervalul optim. Diferența a fost standardizată între 0
și 1 iar rezultatele însumate separat pentru fiecare traseu hidrografic de interconexiune între
populații a rezultat într-o matrice de „distanțe ecologice”. Aceste date, alături de distanța
genetică, ne-au permis o analiză spațială complexă putând discerne între de fragmentare
ecologică, distribuții atipice cauzate de diverse fenomene geologice sau chiar translocații. Nu
în ultimul rând, am putut evalua capacitatea de suport a ariilor naturale protejate din regiunea
studiată și am putut astfel concluziona că acestea asigură o bună calitate a habitatelor, dar le
lipsește inter-conectivitatea.
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Cariera de la "a" la "z"
Distribuția speciilor de raci din România
Am dedicat racilor din România o platformă web administrată și construită integral din resurse
proprii, prezentând aspecte ce țin de lista de specii autohtone și alohtone prezente pe teritoriul
României, chei de identificare, hărți actualizate de distribuție, lista tuturor proiectelor și
publicațiilor care implică studii cu referire la speciile menționate, și nu în ultimul rând, o galerie
foto. Platforma web se numește Racii din România, și este disponibilă pe site-ul
https://crayfish.ro. Voi descrie situația curentă a distribuției speciilor cu accent pe contribuția
mea la cunoașterea acestora.
Chiar dacă un studiu despre distribuție nu reprezintă neapărat cea mai complexă
investigație științifică, acest tip de date este totuși destul de costisitor de colectat. Munca de
prelevare din teren presupune disponibilitate de lucru în condiții specifice și cere un efort
consistent pentru o bună acoperire a ariei de răspândire. Valoarea acestui tip de date, în egală
măsură prezența certă cât și absența unei specii dintr-o locație, este dată de posibilitatea de a fi
analizate ulterior prin modelare matematică. De asemenea, o bună bază de date permite
cercetătorului să poată revizita locațiile pentru prelevare de noi date (cum ar fi probe de țesut
pentru analize moleculare).
Specii native
Austropotamobius bihariensis Pârvulescu 2019 – racul bihorean
Este cea mai recent descrisă specie de rac din România și implicit Europa. Este o specie
endemică, arealul său fiind reprezentat de bazinul superior al Crișurilor. Istoricul descoperirii
acestei specii este strâns legat de înțelegerea contextului biogeografic al evoluției speciilor de
raci din genul Austropotamobius în Europa Centrală și de Sud. Tradițional, erau acceptate două
specii aparținând acestui gen, respectiv Austropotamobius torrentium și A. pallipes, fiecare cu
un număr de subspecii mai mult sau mai puțin valide. Arealul speciei Austropotamobius
pallipes cuprinde vestul Europei până în Peninsula Iberică, limita estică fiind estul Franței,
vestul Austriei, vestul Germaniei și sudul Croației (Kouba et al., 2014), în timp ce
Austropotamobius torrentium ocupă zona geografică cuprinsă între limita estică a speciei A.
pallipes ajungând până în vestul României, nordul Greciei și chiar nord-vestul Turciei (Kouba
et al., 2014). Deoarece contextul evolutiv al speciei va fi descris la capitolul „Racii din
România, veriga lipsă în descifrarea evoluției în bazinul Panonic”, voi puncta aici
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caracteristicile morfologice și argumentele moleculare care au făcut posibil ca această specie
nouă să fie acceptată de către comunitatea științifică.
Din punct de vedere molecular, specimenele provenite din Munții Apuseni au arătat o
divergentă puternică față de datele de referință aparținând speciei Austropotamobius
torrentium, înrudirea filogenetică cea mai apropiată fiind cu o anumită linie genetică ce
caracterizează o populație endemică aflată la peste 600 km distanță, în nord-vestul Croației, la
Zeleni Vir. Distanța moleculară numără 43 substituții între cele două linii filogenetice,
cuantificată prin secvențierea a 582 de nucleotide din gena CO1 (citocrom oxidaza, subunitatea
1). Ca un element de referință, între specia Austropotamobius torrentium și A. pallipes există
un număr de 46 substituții, cuantificate la același nivel de rezoluție (Klobučar et al., 2013; Jelić
et al., 2016). Pornind de la aceste certitudini, a fost aplicată o tehnică de analiză specializată în
delimitarea speciilor pe bază de date moleculare numită bPTP – Bayesian implementation of
the Poisson Tree Processes model (Zhang et al., 2013) rezultatul sugerând că Austropotamobius
torrentium este un grup format din 5 unități taxonomice diferite, printre care și A. bihariensis.

Figura 2: Arborele filogenetic și relația dintre liniile genetice din cadrul genului Austropotamobius obținut pe
baza a secvențelor concatenate de 1057 nucleotide (CO1 și 16S), barele verticale corespunzând unităților
taxonomice moleculare rezultate din analiza bPTP.

Urmare a argumentelor moleculare care susțin faptul că Austropotamobius bihariensis
ar trebui considerată o specie nouă, a urmat o serie de investigații de natură morfologică. Astfel,
primele eforturi le-am canalizat spre comparații biometrice între populațiilor celor două specii.
Am analizat statistic un număr de 10 variabile, separat între masculi și femele, găsind că rostrul
este semnificativ mai mic la specia Austropotamobius bihariensis. Din punct de vedere
morfologic, rostrul la specia nouă amintește de forma unui clopot, în timp ce la
16
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Austropotamobius torrentium mai degrabă amintește de un triunghi isoscel. O altă variabilă
analizată a fost densitatea tuberculilor de pe fața externă a cleștilor celor două specii. Pentru
aceasta, am realizat un screening al tuberculilor raportat la dimensiunea cleștelui de pe suprafața
căruia fac parte la un număr semnificativ de exemplare, rezultatul fiind foarte concludent:
specia nouă are tuberculi mai rari distribuiți pe unitatea de suprafață, comparativ cu specia
Austropotamobius torrentium. Totuși, această caracteristică este profund subiectivă în
evaluarea apartenenței specifice în teren, recomandarea mea fiind ca identificarea să țină cont
de mai multe aspecte, printre care cel mai important s-a dovedit a fi solzul antenal. La specia
Austropotamobius torrentium, descrisă în 1803 de cercetătorul german von Paula Schrank, unul
dintre caracteristicile specifice este denticulația de pe marginea inferioară a solzului antenal.
Specia nouă are marginea acestui solz netedă, așa cum se poate observa în imaginea de
microscopie electronică de mai jos. Această caracteristică este vizibilă cu ochiul liber sau
folosind o lupă de mână, făcând posibilă identificarea speciei în teren.

Figura 3: Imagine de microscopie electronică evidențiind marginea inferioară a solzului antenal (plan apropiat)
la Austropotamobius bihariensis (credit imagine: Gabriel M. Maria).

Aceste rezultate fac parte din lucrarea
Pârvulescu L (2019) Introducing a new Austropotamobius crayfish species
(Crustacea, Decapoda, Astacidae): A Miocene endemism of the Apuseni
Mountains, Romania. Zoologischer Anzeiger 279: 94–102
și reprezintă „certificatul de naștere” al unei noi specii de rac pentru știință, studii viitoare fiind
binevenite pentru a-i reconfirma acest statut.
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Austropotamobius torrentium (von Paula Schrank 1803) – racul-de-ponoare
Specie tipică habitatelor montane și submontane, acest rac a fost menționat pentru prima
dată în România de către Scriban în 1908. Autori ca Entz (1914), Călinescu (1929, 1934),
Marcu (1930), precum și cea mai importantă monografie a decapodelor redactată de Băcescu
(1967) și cunoscută sub titlul de „Fauna Republicii Socialiste România - Crustacea: Decapoda”,
plasează această specie printre speciile de raci din România; de menționat că populațiile din
Munții Apuseni la care se face referire în aceste lucrări, și care cel mai probabil aparțineau de
fapt speciei Austropotamobius bihariensis, au fost raportate ca fiind A. torrentium.
La scară europeană, specia este considerată prezentă în România, dar fără o localizare
exactă a populațiilor, cel mai probabil datorită barierei lingvistice (Holdich, 2002). Abia în
2014, odată cu cea mai recentă monografie la nivel european (Kouba et al., 2014), a fost
actualizată situația distribuției speciilor de raci din România. Rezoluția datelor despre
distribuția speciei în România este foarte bună în prezent, oferind o bază de date importantă
pentru ariile naturale protejate, date incluse în lucrările:
Pârvulescu L (2012) The distribution and ecological preferences of the stone
crayfish Austropotamobius torrentium (Schrank, 1803) (Decapoda: Astacidae)
in the northwest Romania. Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle
"Grigore Antipa" 55: 41–50
Pârvulescu L, Petrescu I (2010) The distribution of stone crayfish
Austropotamobius torrentium (Schrank, 1803) (Crustacea: Decapoda: Astacidae)
in the south-west Romanian mountain and sub-mountain area. Travaux du
Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa" 53: 103–113
Investigațiile noastre s-au concentrat mai mult spre ecologia speciei, dar nu am neglijat
nici aspectele de biogeografie. A rezultat astfel o conjunctură care a deschis noi runde de
dezbateri între cercetători, voi discuta aceste aspecte prin prisma distribuției liniilor genetice în
context European, la capitolul „Racii din România, veriga lipsă în descifrarea evoluției în
bazinul Panonic”.
Astacus astacus (Linnaeus 1758) – racul-de-râu
Cea mai carismatică specie de rac din Europa, denumită în limba engleză „noble
crayfish”, ocupă cea mai mare parte a continentului European, lipsește însă în regiunile extreme
de nord și de sud (Kouba et al., 2014). La noi în țară, această specie de rac populează afluenți
în aproape toate bazinele hidrografice fără însă a coabita cu alte specii de rac similare din punct
de vedere ecologic. Populații foarte importante se află în bazinul superior al râurilor Mureș și
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Olt. Lipsește în zona inferioară a râurilor mari, habitat preferat de racul-de-lac. Contribuția mea
la cunoașterea distribuției acestei specii în România este reflectată prin lucrarea:
Pârvulescu L, Zaharia C (2014) Distribution and ecological preferences of noble
crayfish in the Carpathian Danube basin: biogeographical insights into the
species history. Hydrobiologia 726: 53–63
Astacus astacus este o specie de interes la nivel european, direcțiile de cercetare
acoperind o varietate largă de teme de la ecologie, filogenie, biogeografie, comportament, până
la studii de ecotoxicologie (Meyer et al., 1991). Cu ocazia cercetărilor doctorale, Anne
Schrimpf mi-a oferit oportunitatea de a contribui cu probe prelevate de la exemplare din
România și care au devenit subiecți într-un studiu filogenetic și populațional mai alerg. Cu
această ocazie, a fost dezvăluit și profilul genetic al populațiilor de Astacus astacus din
România, găsite ca fiind deosebit de valoroase din punct de vedere al diversității în comparație
cu populațiile din Europa de Vest. Contribuția mea este reflectată în următoarele lucrări:
Schrimpf A, Theissinger K, Dahlem J, Maguire I, Pârvulescu L, Schulz HK,
Schulz R (2014) Phylogeography of noble crayfish (Astacus astacus) reveals
multiple refugia. Freshwater Biology 59: 761–776
Schrimpf A, Schulz HK, Theissinger K, Pârvulescu L, Schulz R (2011) The first
large-scale genetic analysis of the vulnerable noble crayfish Astacus astacus
reveals low haplotype diversity of Central European populations. Knowledge
and Management of Aquatic Ecosystems 401, 35
Pontastacus leptodactylus Eschscholtz 1823 – racul-de-lac
Sinonim cu Astacus leptodactylus, este specific zonelor joase populând așadar cursurile
principale ale râurilor mari sau afluenții acestora din zona de câmpie sau cel mult deal. Adesea
poate fi întâlnit și în lacuri sau eleșteie, fiind chiar pretabil la cultură și exploatare semiintensivă. Distribuția la nivel European arată o extindere similară cu a speciei Astacus astacus
fără ca cele două specii însă să coexiste prea des. În România, aria cea mai probabilă de
distribuție este dictată de geografia zonelor joase.
În cercetările mele, datele despre această specie sunt doar incidentale, specimene fiind
depistate cu ocazia investigațiilor dedicate speciilor descrise anterior. Trebuie menționat faptul
că investigațiile adresate fenomenului de invazie de-a lungul Dunării a speciilor exotice de raci
de origine nord-americană au dus implicit la colectarea și prelucrarea de date care interesează
și această specie. Rezultatele aferente acestor studii mai degrabă interesând componenta
ecologică și comportamentală, vor fi prezentate și discutate la capitolul „Ecologie și
comportament la specii de raci din România”.
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Specii invazive
Faxonius limosus (Rafinesque 1817) – racul dungat
Cunoscut și sub numele de gen Orconectes, Faxonius limosus este denumirea curentă a
speciei conform celei mai recente monografii care vizează statutului taxonomic al tuturor
speciilor de raci (Crandall and De Grave, 2017). Specia are origine nord-americană și a fost
importată în Europa la sfârșitul secolului al XIX-lea în scop comercial. Neglijența fermierilor a
făcut ca exemplare din crescătorii să ajungă în mediul natural și să întemeieze populații
sălbatice care s-au dovedit foarte capabile în a se autoîntreține și a prospera (Holdich, 2002;
Holdich et al., 2009). Expansiunea iminentă nu a putut fi oprită, în decursul anilor specia
colonizând cea mai mare parte a Europei de Vest, a câștigat titlul de cea mai eficientă specie
invazivă de rac (Chucholl, 2016; Nentwig et al., 2018). În mai 2008 a fost observat primul
exemplar aparținând acestei specii pe teritoriul României, la Baziaș. Acelui moment i-a urmat
o perioadă de inventariere a populațiilor de raci pe cursul Dunării între Baziaș și Orșova, fiind
confirmată prezența speciei în sectorul cuprins între Baziaș (km 1073) și Berzasca (km 1018).
Ulterior, procesul de monitorizare a evidențiat faptul că viteza de invazie înspre aval este de
aproximativ 16 km/an. De asemenea, a devenit evident și faptul că sectoarele de Dunăre
colonizate cu această specie sunt din ce în ce mai sărace în ceea ce privește exemplarele
aparținând speciei indigene Pontastacus leptodactylus, fapt ce a declanșat prioritizarea
cercetărilor de natură ecologică a fenomenului invaziei. Primul proiect de cercetare pe care lam câștigat în calitate de director de proiect a fost dedicat acestui aspect. Contribuția științifică
în ceea ce privește distribuția este astfel cuprinsă și în lucrări care abordează problematica
ecologică, voi lista aici doar publicațiile care fac referire strict la distribuție:
Pârvulescu L, Schrimpf A, Kozubíková E, Cabanillas Resino S, Vrålstad T,
Petrusek A, Schulz R (2012) Invasive crayfish and crayfish plague on the move:
first detection of the plague agent Aphanomyces astaci in the Romanian Danube.
Diseases of Aquatic Organisms 98: 85–94
Pârvulescu L, Paloș C, Molnar P (2009) First record of the spiny-cheek crayfish
Orconectes limosus (Rafinesque, 1817) (Crustacea: Decapoda: Cambaridae) in
Romania. North-Western Journal of Zoology 5: 424–428
Procambarus virginalis (Martin et al 2010) – racul marmorat
Nu se cunoaște populația de origine în sălbăticie pentru această specie, se presupune că
a evoluat strict în condiții de captivitate, acest rac fiind foarte comun în rândul acvariștilor
amatori. Din motive încă neelucidate științific, această specie a evoluat recent din specia P.
fallax printr-un fenomen de autopoliploidizare, rezultând o specie exclusiv partenogenetică
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(Gutekunst et al., 2018). Fiind foarte răspândit la nivelul rețelelor de comerț cu animale de
companie, Procambarus virginalis este una dintre speciile de rac cu cea mai mare răspândire
punctiformă în natură (Maiakovska et al., 2021). Se cunosc numeroase locații unde specia
prosperă odată ajunsă în mediul natural ca urmare a ignoranței acvariștilor, foarte puține fiind
însă dovezile unei capabilități crescute de colonizare spre noi teritorii. În România, prima
semnalare datează din 2017 și plasează specia în eleșteiele artificiale cu apă termală din Parcul
cu Nuferi de la Pețea, județul Bihor. Deoarece au fost capturate numeroase exemplare adulte,
printre care și purtătoare de ouă sau pui, am considerat populația capabilă de autoîntreținere.
Lucrarea publicată ca urmare a acestor observații este:
Pârvulescu L, Togor A, Lele SF, Scheu S, Șinca D, Panteleit J (2017) First
established population of marbled crayfish Procambarus fallax (Hagen, 1870) f.
virginalis (Decapoda, Cambaridae) in Romania. BioInvasions Records 6: 357–362
rezultând în același timp și oportunitatea de colaborare într-un colectiv de lucru care a abordat
problematica evoluției populațiilor acestei specii din perspectiva datelor genomice:
Maiakovska O, Andriantsoa R, Tönges S, Legrand C, Gutekunst J, Hanna K,
Pârvulescu L, Novitsky R, Weiperth A, Sciberras A, Deidun A, Ercoli F, Kouba A,
Lyko F (2021) Genome analysis of the monoclonal marbled crayfish reveals genetic
separation over a short evolutionary timescale. Communications Biology 4¸74
Aphanomyces astaci Schikora 1906 – ciuma racilor
Este un oomicet asociat racilor invazivi care cauzează una dintre cele mai grave
probleme ecologice în fenomenul de invazie (Strauss et al., 2012; Nentwig et al., 2018; Roje et
al., 2021). Patogenul are origine nord-americană și este tolerat de speciile originare din aceeași
regiune, speciile europene fiind foarte vulnerabile. Odată invadat țesutul, hifele acestui patogen
pătrund în sistemul nervos și duc la paralizie și moarte rapidă, înregistrându-se numeroase
situații de mortalitate în masă (Oidtmann et al., 2002). Aria de răspândire a acestui patogen a
cuprins repede aproape toată Europa (Ungureanu et al., 2020), invazia fiind mediată puternic
de speciile invazive aflate și ele în continuă expansiune (Richman et al., 2015).
În România, prima confirmare a patogenului prin tehnica real-time PCR a fost în 2012
în zona de invazie a racului Faxonius limosus, urmată de depistarea și în rândul populațiilor de
Pontastacus leptodactylus din Delta Dunării fără a fi detectată prezența vreunei specii invazive
de rac. Acest fapt a alertat interesul cercetătorilor, concentrându-ne spre depistarea de noi focare
de infecție. Am depistat patogenul, aparent în stare latentă, în populații ale speciei Pontastacus
leptodactylus în Nistru, Republica Moldova, dar și Nipru sau Ucraina. Tehnicile moleculare
avansate au permis identificarea genotipurilor patogenului asociat acestor populații,
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surprinzător acesta fiind diferit de genotipul pe care îl poartă racul invaziv aflat pe cursul
Dunării, Faxonius limosus. Am lansat astfel ipoteza că prezența patogenului în populațiile aflate
în afara ariei invadate, ba chiar în bazine hidrografice diferite (Nistru, Nipru), ar putea fi o
relicvă a fenomenelor istorice relatate la mijlocul secolului trecut și documentate de către
Alderman în 1996.
Nu în ultimul rând, ne-am propus și am oferit comunității științifice o recenzie a
observațiilor patogenului în funcție de genotip, de metoda de genotipare dar și de specia de rac
purtătoare. Mai mult, proiectul World of Crayfish are în vedere integrarea datelor despre
distribuția patogenului, elaborarea hărților predictive de distribuție și posibilitatea de
permanentă actualizare prin introducerea de noi date.
Ungureanu E, Mojžišová M, Tangerman M, Ion MC, Pârvulescu L, Petrusek A
(2020) The spatial distribution of Aphanomyces astaci genotypes across Europe:
introducing the first data from Ukraine. Freshwater Crayfish 25: 77–87
Panteleit J, Keller NS, Diéguez-Uribeondo J, Makkonen J, Martín-Torrijos L,
Patrulea V, Pîrvu M, Preda C, Schrimpf A, Pârvulescu L (2018) Hidden sites in
the distribution of the crayfish plague pathogen Aphanomyces astaci in Eastern
Europe: Relicts of genetic groups from older outbreaks?. Journal of Invertebrate
Pathology 157: 117–124
Schrimpf A, Pârvulescu L, Copilaș-Ciocianu D, Petrusek A, Schulz R (2012)
Crayfish plague pathogen detected in the Danube Delta – a potential threat to
freshwater biodiversity in southeastern Europe. Aquatic Invasions 7: 503–510
Pârvulescu L, Schrimpf A, Kozubíková E, Cabanillas Resino S, Vrålstad T,
Petrusek A, Schulz R (2012) Invasive crayfish and crayfish plague on the move:
first detection of the plague agent Aphanomyces astaci in the Romanian Danube.
Diseases of Aquatic Organisms 98: 85–94
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Ecologie și comportament la specii de raci din România
Ecologie
Empiric, ecologia presupune depistarea și înțelegerea acelor fenomene care guvernează
relația dintre distribuția unei specii și condițiile de mediu în care aceasta trăiește. Încă de la
începutul perioadei de lucru în teren, am considerat că este important să colectez cât mai multe
date despre habitatul în care am efectuat investigații, indiferent dacă locația am găsit-o ca fiind
populată cu raci sau nu. Valoarea acestor date, respectiv tandemul prezență-absență, mi-a
permis să pot discerne ulterior, prin intermediul analizelor statistice avansate, care este
configurația ecologică ce definește o anumită specie și intervalele optime pentru fiecare dintre
variabilele care o compun. Am abordat astfel analize de tipul data mining (Random Forest Trees
sau Boosted Regression Trees), analize care au scos în evidență faptul că atât Astacus astacus
și Austropotamobius torrentium sunt specii cu cerințe ridicate pentru calitatea apei (reflectată
prin măsurători fizico-chimice in situ pentru nitrați, nitriți, fosfați și amoniu), dar și pentru un
nivel ridicat de oxigen dizolvat în apă. Dintre cele două specii, Austropotamobius torrentium a
fost găsită ca fiind cea mai pretențioasă, intervalul optim pentru variabilele investigate fiind
mai îngust. De asemenea, altitudinea se pare că joacă un rol relevant în distribuția speciilor de
raci, Astacus astacus ocupând intervalul cuprins între 60 și 600 m, în timp ce Austropotamobius
torrentium populează cu succes habitate aflate până la altitudini de 850 m.
Pârvulescu L, Iorgu EI, Zaharia C, Ion MC, Satmari A, Krapal AM, Popa OP,
Miok K, Petrescu I, Popa LO (2020) The future of endangered crayfish in light of
protected areas and habitat fragmentation. Scientific Reports 10, 14870
Pârvulescu L, Zaharia C (2014) Distribution and ecological preferences of noble
crayfish in the Carpathian Danube basin: biogeographical insights into the species
history. Hydrobiologia 726: 53–63
Pârvulescu L, Zaharia C (2013) Current limitations of the stone crayfish
distribution in Romania: Implications for its conservation status. Limnologica 43:
143–150
Pârvulescu L, Pacioglu O, Hamchevici C (2011) The assessment of the habitat
and water quality requirements of the stone crayfish (Austropotamobius
torrentium) and noble crayfish (Astacus astacus) species in the rivers from the
Anina Mountains (SW Romania). Knowledge and Management of Aquatic
Ecosystems 401, 03
Calitatea principală a acestor studii este dată de faptul că, oferind o serie de date despre
mediul de viață al racilor, reprezintă un fundament pentru managementul adecvat în vederea
conservării durabile (Rodrigues et al., 2006; Rodríguez et al., 2015; Brooks et al., 2019).
Urmare a experienței acumulate de-a lungul acestor studii, am activat în diverse programe de
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monitoring și management conservativ cu interes asupra speciilor protejate prin directivele
europene (Directiva Habitate, 92/43/EEC) și legislația națională (OUG 57/2007, cu
completările ulterioare): Implementation of Natura 2000 Network in Romania (2007, cod
proiect EuropeAid/12/12160/D/SV/RO), Monitorizarea stării de conservare a speciilor
comunitare de nevertebrate din România (2014-2015, cod proiect SMIS-CSNR 17655),
Completarea nivelului de cunoaștere a biodiversității prin implementarea sistemului de
monitorizare a stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din România
și raportarea în baza Articolului 17 al Directivei Habitate 92/43/CEE (2019-2022, cod proiect
SMIS 2014+: 120009), Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în
conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii
și răspândirii speciilor alogene invazive (2020-2023, cod proiect POIM2014+ 120008). A
rezultat astfel o serie de materiale adresate instituțiilor responsabile cu implementarea măsurilor
adecvate de conservare:
Popa LO, Popa OP, Iorgu EI, Krapal AM, Pârvulescu L, Surugiu V, Petrescu I,
Petrescu AM, Ștefan A, Motoc RM, Brezeanu AM, Irimia AG (2020) Ghid de
inventariere și cartare a distribuției speciilor de nevertebrate dulcicole alogene
invazive din România
Pârvulescu L (2010) Crayfish field guide of Romania. Editura Bioflux, ClujNapoca: 28 p (ISBN 978-606-8191-08-9)
Pârvulescu L (2015) Crustacea În: Iorgu IȘ (ed.) Ghid sintetic pentru
monitorizarea speciilor de nevertebrate de interes comunitar din România: 159 p
(ISBN 978-606-92462-3-8)
Pârvulescu L (2007) Austropotamobius torrentium În: Combroux I, Thiry E,
Ţoia T. (ed.) Caiet de habitate şi specii - Fişe pilot, Editura Balcanic Timişoara,
România: 47–49 (ISBN 978-973-85742-6-7)
Un nivel superior de analiză a datelor ecologice a început să fie posibil odată cu
abordarea unor provocări mai sofisticate, printre acestea încercarea de a afla un răspuns la
ipoteza că Austropotamobius torrentium este o specie dependentă de habitatele calcaroase.
Astfel, am considerat „distanța față de carst” ca fiind cea mai scurtă traiectorie de-a lungul
rețelei hidrografice dintre o populație de raci și cea mai apropiată zonă carstică. Variabila
numerică nou-creată s-a dovedit a avea cea mai mare relevanță statistică în modelele predictive,
arătând că există o relație puternică între prezența racilor și zonele calcaroase. Deoarece nu
toate populațiile se aflau strict în interiorul acestui tip de arie geografică, ci în apropierea
acestora, cea mai rezonabilă concluzie pe care am putut să o susținem a fost că apropierea de
aceste zone se datorează caracterului de refugiu (Klobučar et al., 2013), știut fiind faptul că
zonele carstice sunt bogate în fisuri și cavități subterane. În contextul perioadelor glaciare,
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aceste refugii cel mai probabil au jucat un rol important în supraviețuirea speciei peste
episoadele cu temperaturi foarte scăzute.
Pârvulescu L, Zaharia C, Satmari A, Drăguț L (2013) Is the distribution pattern
of the stone crayfish in the Carpathians related to karstic refugia from Pleistocene
glaciations?. Freshwater Science 32: 1410–1419
O provocare interesantă a fost intenția noastră de a înțelege și explica relația racilor cu
structura fizică a habitatului în care aceștia trăiesc. Este bine-cunoscut faptul că racii se
adăpostesc și trăiesc o bună parte din viața lor în galerii pe care cel mai adesea le sapă în
malurile râurilor sau folosesc spațiile deja existente (Groza et al., 2016). Totuși, cursul unei ape
din zona montană sau submontană este expus riscului de eroziune, viiturile puternice, chiar
sporadice fiind, cauzează drift populațional pentru speciile cu o capacitate redusă de deplasare
(Kobayashi et al., 2013). Acest demers s-a concretizat în conceperea unei noi variabile
provenită din date geospațiale, denumită „Flash Flood Potential” (FFP). Conceptul are la bază
faptul că într-un bazin, cu cât este mai mare, cu atât crește probabilitatea ca volumul de apă
colectat și deversat din precipitații să fie mai mare (considerând cantitatea de precipitații
uniformă în toată zona analizată). Totuși, un volum mare de apă nu implică obligatoriu și
condiții favorabile eroziunii, motiv pentru care am ponderat fiecare locație cu panta locală și cu
panta medie a bazinului de colectare traducând astfel riscul ca volumul dat de apă să fie încărcat
cu o energie cinetică mare. Această combinație a parametrilor fizico-geografici a remis rezultate
puternic susținute statistic comparativ cu observațiile din teren, observații validate prin
cuantificarea pe clase a sedimentelor din albia minoră a râurilor dar și prin viteza de curgere a
apei in situ. Relația variabilei FFP cu densitatea populațiilor de raci, dar și cu numărul de
adăposturi detectate pe unitatea de suprafață, a evidențiat faptul că specia Astacus astacus poate
gestiona modest impactul unei presupuse viituri, în timp ce Austropotamobius torrentium este
capabil să facă față la aproape jumătate din intervalul cuprins între minima și maxima variabilei
calculată pentru întreaga rețea hidrografică a României.
Pârvulescu L, Zaharia C, Groza MI, Csillik O, Satmari A, Drăguț L (2016)
Flash-flood potential: a proxy for crayfish habitat stability. Ecohydrology 9:
1507–1516
Rezultatele acestui studiu ar putea avea implicații relevante în a pondera presiunea cauzată de
dezvoltarea antropică, adesea centrată pe zone cu cerințe similare pentru stabilitate, care însă
odată ocupate, ar obliga specia spre o migrație în amonte și astfel va fi periclitată perpetuarea
speciei pe termen lung.
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Figura 4: Distribuția FFP la nivelul întregii rețele hidrografice a României. Culoarea roșie indică valorile cele
mai ridicate și corespunde versanților abrupți din zona montană.

A fost o oportunitate unică pentru echipa noastră să investigăm un proces de invazie
aflat în plină derulare, ocazie cu care am putut aborda aspecte imposibil de studiat în regiunile
în care invazia este deja stabilizată. Fenomenul invaziilor interesează o gamă largă de
cercetători știut fiind faptul că echilibrul populațiilor naturale este în numeroase cazuri dereglat
ireversibil, riscând astfel pierderi importante de specii autohtone. Antrenat în acest efort, am
reușit să obțin finanțare în competiția „Tinere Echipe” din 2014 cu proiectul Mecanismul
invaziei racului dungat în bazinul inferior al Dunării. Un obiectiv important al acestui proiect
a fost alocat înțelegerii mecanismelor ecologice și biologice care stau la baza succesului pe care
îl manifestă specia invazivă. Am putut demonstra că specia invazivă dispune de plasticitate
reproductivă, femelele deținând abilitatea de a-și ajusta cantitatea de ouă depuse în funcție de
zona de invazie. Am găsit că sectoarele cu invazie nouă sunt populate cu femele care frecvent
purtau un număr aproape dublu de ouă comparativ cu femelele aceleași specii (și de dimensiuni
similare) dar care au fost investigate în sectoarele de Dunăre în care invazia s-a petrecut cu mai
mulți ani în urmă. Specia invazivă beneficiază astfel de faptul că în zona de front a invaziei,
urmare a declinului înregistrat de către specia autohtonă, există o mai mare cantitate de resurse
disponibile. Se cunoaște faptul că embriogeneza este consumatoare de energie și din prisma
faptului că ouăle, în general, înglobează o cantitate mare de rezerve nutritive sub formă de
vitelus (Lubzens et al., 2010). Situația descrisă nu a putut fi observată și în cazul speciei
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Pontastacus leptodactylus, o explicație plauzibilă fiind stresul cauzat de prezența unei specii
alohtone dar și a patogenului Aphanomyces astaci.
Pârvulescu L, Pîrvu M, Moroșan LG, Zaharia C (2015) Plasticity in fecundity
highlights the females’ importance in the spiny-cheek crayfish invasion
mechanism. Zoology 118: 424–432
O atenție deosebită a fost acordată și impactului asupra poziției trofice pe care specia
Pontastacus leptodactylus o ocupă în urma invaziei. Pentru aceasta, am recurs la tehnici de
investigație bazate pe analizele de izotopi stabili adresate deopotrivă țesutului de rac precum și
grupelor care constituie potențiala resursă trofică. Studiile noastre au evidențiat o scădere a
poziției în piramida trofică a speciei autohtone în detrimentul speciei invazive, acolo unde
invazia este în curs de stabilizare. Spre surprinderea noastră, am reușit să documentăm cel puțin
două locații în care, în ciuda declinului din perspectiva poziției din piramida trofică, specia
autohtonă a reușit să compenseze presiunea invaziei și să prezinte populații în refacere, nu doar
din perspectivă cantitativă, ci și calitativă. Observația este susținută atât de datele biometrice
care atestă faptul că presiunea selectivă a dus la populații în care predomină masculi echipați
cu clești mai mari (deci o îmbunătățire a capacităților defensive), precum și de datele
moleculare care atestă reducerea diversității, cel mai probabil cauzată de fenomenul de selecție.
Pacioglu O, Theissinger K, Alexa A, Samoilă C, Sîrbu OI, Schrimpf A, Zubrod
JP, Schulz R, Pîrvu M, Lele SF, Jones JI, Pârvulescu L (2020) Multifaceted
implications of the competition between native and invasive crayfish: a glimmer
of hope for the native’s long-term survival. Biological Invasions 22: 827–842
Pacioglu O, Zubrod JP, Schulz R, Jones JI, Pârvulescu L (2019) Two is better
than one: combining gut content and stable isotope analyses to infer the diet and
trophic interactions of a native and an invasive crayfish species. Hydrobiologia
839: 25–35
Am putut lansa astfel ipoteza că, în lumina acestor rezultate, este posibilă o echilibrare a
pozițiilor celor două specii de raci în ecosistem, devenind astfel plauzibilă coabitarea pe termen
lung. Această ipoteză va trebui să suporte proba timpului, însă totuși oferă premise încurajatoare
într-un context destul de pesimist în ceea ce privește fenomenul global al invaziilor.
Comportament
Studiile care implică comportamentul animalelor au o conotație aparte, atât datorită
metodologiilor specifice cât și ca urmare a faptului că încearcă descifrarea fenomenelor
cognitive, relațiile dintre indivizi sau chiar față de mediul în care aceștia trăiesc. Racii sunt
animale expresive, care reacționează intens față de stimuli biologici sau mecanici, fiind astfel
atractivi pentru aceste studii.
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Prima abordare de acest tip a fost dedicată confruntării dintre specia autohtonă
Pontastacus leptodactylus și specia invazivă Faxonius limosus în ceea ce privește succesul
achiziției de hrană și adăpost. Solitari și solidari fiind, atât hrana cât și adăpostul sunt elemente
esențiale pentru confortul și rutina de zi cu zi a racilor (Martin and Moore, 2008). În studiul
nostru am expus, în diverse combinații, perechi de raci care aveau disponibil un singur adăpost
și o singură piesă de hrană calculată la necesitățile corporale ale exemplarelor implicate.
Urmărind ocuparea adăpostului și monitorizând dinamica masei totale a fiecărui exemplar, am
putut documenta științific faptul că specia autohtonă este incapabilă să domine adăpostul și să
achiziționeze hrană încât să-și păstreze în timp constantă calitatea vieții (cuantificată de noi prin
masa corporală), concluzionând astfel că este inferioară din punct de vedere al abilităților
defensive și ofensive. Acest studiu a fost derulat în cadrul unei lucrări de licență și prezentată
la Conferința Internațională a Astacologilor de la Madrid, 2016, studenta Sandra-Florina Lele
primind distincția de „Outstanding Student Poster Award”.
Lele SF, Pârvulescu L (2017) Experimental evidence of the successful invader
Orconectes limosus outcompeting the native Astacus leptodactylus in acquiring
shelter and food. Biologia 72: 877–885
O a doua abordare cu implicații în viața comportamentală a racilor a fost țintită spre
utilizarea cleștilor racilor așa cum este reflectată de bilateralitatea acestora. Este bine cunoscut
faptul că numeroase specii de crabi prezintă o specializare și o asimetrie evidentă bazată pe
funcționalitate (Angilletta and Wilson, 2012; Spani et al., 2019), unul fiind destinat activităților
fine (ca tăiere, manipulare hrană) în timp ce altul este folosit pentru munca brută (spargerea
cochiliilor moluștelor). Deși am analizat 4 specii de raci din România și un număr foarte mare
de exemplare, nu am observat asimetrii semnificative care să ateste o utilizare diferențiată a
cleștilor. Am concluzionat așadar că racii folosesc cleștii într-un regim ambidextru.
Lele SF, Pârvulescu L (2019) Crayfish chelae usage suggests predominantly
ambidextrous habitude. Crustaceana 92: 257–267
Tot din perspectiva cleștilor, dar cu implicații în fenomenul cognitiv în context ecologic,
am încercat să răspundem provocării de a afla dacă racii pot fi capabili să-și ajusteze
comportamentul, să-l memoreze și apoi să-l folosească o perioadă de timp. Astfel, raci capturați
dintr-un habitat lentic (apă stătătoare) și unul lotic (apă curgătoare) au fost expuși individual
unui set de experimente în care viteza apei a reprezentat elementul de risc pentru drift. Oferindule un obiect de ancorare, racii care au provenit din habitatul lotic au arătat capacitatea de a
utiliza obiectul de ancorare în contrast cu cealaltă categorie. Acest rezultat susține ipoteza că
racii, în funcție de habitatul din care provin, demonstrează că au abilități diferite de a analiza și
reacționa față de anumite provocări cu care sunt familiari. În etapa a doua, studiul a urmărit
28

Teză abilitare - Pârvulescu
deopotrivă capacitatea de învățare și de uitare, prin expunerea îndelungată la curenți de apă a
exemplarelor din categoria celor neadaptați, respectiv a celor proveniți din habitatul lotic.
Rezultatele au fost concludente pentru a susține faptul că racii pot învăța, uitând acest
comportament după o perioadă de timp relativ scurtă în lipsa provocărilor specifice. Acest
studiu a fost derulat în cadrul unei teze de doctorat și a fost prezentat la Conferința
Internațională a Astacologilor de la Visby, (Gotland, Suedia) 2019, doctoranda Mihaela C. Ion
obținând distincția de „Best Student Presentation”.
Ion MC, Puha AE, Suciu T, Pârvulescu L (2020) Get a grip: unusual
disturbances drive crayfish to improvise. Behaviour 157: 101–120
Cea mai complexă investigație de natură comportamentală de până acum vizează
aspecte din sfera „încrederii” racilor în propriile calități biologice, opusul fiind cunoscut sub
numele de neofobie (Boogert et al., 2006; Meuthen et al., 2019). Am derulat o serie de
experimente înregistrate pe suport video în care exemplare aparținând speciei autohtone
Pontastacus leptodactylus și speciei invazive Faxonius limosus au fost lăsate să decidă dacă
părăsesc sau nu un acvariu echipat cu o rampă de evacuare, pe o durată de 24 de ore. Specia
invazivă s-a dovedit a fi mult superioară în termenii experimentali descriși, exemplarele studiate
asumându-și evadarea mult mai repede și în număr mai mare comparativ cu specia autohtonă.
Pentru a găsi o explicație, am trecut la a investiga performanța celor două specii din perspectiva
biomecanică a echipamentelor defensive, respectiv a cleștilor. Am construit un aparat special
care să poată măsura forța de compresie a celor două piese care alcătuiesc foarfeca cleștelui
utilizând un senzor de presiune conectat la un traductor electronic. Am documentat astfel
superioritatea netă a racului invaziv în ceea ce privește forța aplicată asupra senzorului, în ciuda
dimensiunii mai mici a cleștilor. Analizând eficiența energetică din celulele țesutului muscular
am găsit că specia autohtonă folosește mai eficient energia produsă de mitocondrii însă dispune
de o configurație a pârghiilor (conform proporțiilor exoscheletului) în defavoarea lucrului
mecanic.
Pârvulescu L, Stoia DI, Miok K, Ion MC, Puha AE, Sterie M, Vereș M, Marcu I,
Muntean MD, Aburel OM (2021) Force and boldness: Cumulative assets of a
successful crayfish invader. Frontiers in Ecology and Evolution
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Racii din România, veriga lipsă în descifrarea evoluției în bazinul Panonic
Istoricul lucrării despre filogeografia racilor din genul Austropotamobius a fost deja abordat în
capitolele anterioare. Voi discuta în acest subcapitol argumentele științifice care au dus la
recalibrarea ceasului molecular precum și la așezarea scenariului evolutiv pe fundamente mai
solide și apropiate contextului paleogeografic al regiunii.
Pârvulescu L, Pérez-Moreno JL, Panaiotu C, Drăguț L, Schrimpf A, Popovici
ID, Zaharia C, Weiperth A, Gál B, Schubart CD, Bracken-Grissom H (2019) A
journey on plate tectonics sheds light on European crayfish phylogeography.
Ecology and Evolution 9: 1957–1971
Conform relațiilor filogenetice redate în figura de mai jos, există mai multe linii
divergente dintre care se evidențiază ramura corespunzătoare indicativului APU. Sub acest
indicativ sunt grupate datele aparținând populațiilor din Munții Apuseni. Mai multe linii
genetice (colorate în roz) cuprind diferite populații, fiecare cu areal restrâns, localizate
geografic în nordul și centrul Dinaricilor (simbolizate NCD). La polul opus, cele mai recente
divergențe pot fi observate în cazul liniei genetice SB ce corespunde sudului Balcanilor, și CSE
care grupează date aparținând populațiilor aflate în centrul și sudul Europei.

Figura 5: Relația filogenetică dintre diferitele linii genetice aparținând speciei Austropotamobius torrentium
(sensu lato).

În lumina acestor rezultate, ținând cont și de harta de distribuție actuală a liniilor
genetice mai sus menționate, încercăm să reconstituim evenimentele care au modelat imaginea
prezentului, reflectată în figura 6. Aceasta arată că cea mai mare arie de răspândire o au
populațiile aparținând liniei genetice CSE, fiind și cele mai recente din punct de vedere al
vârstei moleculare. Devine evidentă localizarea de tip endemic a liniei genetice APU, cea care
de fapt conține populațiile speciei Austropotamobius bihariensis (specie ulterior declarată ca
fiind distinctă din punct de vedere taxonomic). O arie de răspândire destul de largă ocupă linia
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genetică SB, aflată la sud de cursul principal al Dunării și până la limita estică a Dinaricilor. În
privința numeroaselor linii genetice distribuite de-a lungul coastei nordice a Dinaricilor, se
evidențiază atât insularitatea cât și înrudirea acestora.

Figura 6: Distribuția actuală a diferitelor linii genetice aparținând speciei Austropotamobius torrentium (sensu
lato). Aria de răspândire a liniilor genetice: galben – APU, roz – NCD, roșu – SB, negru – CSE.

O reconstrucție a hărților uscatului corespunzătoare celei de-a doua jumătăți a
Miocenului (posibilă cu acordul Colorado Plateau Geosystems Inc. https://deeptimemaps.com)
arată uscatul European într-o puternică dinamică datorată presiunii tectonice exprimată de
deplasarea spre nord a continentul African (Schmid et al., 2008). Centrul continentului a
reprezentat, cel mai probabil, teritoriul ancestral pentru evoluția racilor din genul
Austropotamobius (Trontelj et al., 2005), ca urmare a presiunilor tectonice foarte mari având
loc o serie de procese geomorfologice cu impact major asupra distribuției racilor.

Figura 7: Prezumtivul centru de origine al racilor din genul Austropotamobius (albastru) și zona de uscat
corespunzătoare Munților Apuseni (pătrat galben) ca parte a viitorului fragment tectonic Tisa-Dacia.
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Relevant în acest sens este lanțul muntos corespunzător Alpilor, care odată ridicat a dus
la apariția primei bariere între populațiile de raci existente. Astfel, este de presupus că
evenimentul separat liniile ancestrale ale Austropotamobius torrentium (sensu lato) de A.
pallipes, cea din urmă fiind o specie cu răspândire la sud și vest de Alpi. Concomitent, subducția
plăcii Mediterane pe sub continentul European ce a dus la orogeneza Alpilor Dinarici (Schmid
et al., 2008; Ustaszewski et al., 2008), a determinat un proces amplu de fragmentare a liniilor
genetice aflate în această regiune. Putem presupune că aceste populații au evoluat într-o manieră
restricționată la nord-vest de lanțul muntos Alpin, la nord de apele sărate ale Oceanului Tethys,
iar la sud de apele Mediteranei.
Dislocarea tectonică a unui fragment de uscat aflat la nord-vestul Dinaricilor cunoscut
sub numele de placa tectonică Tisa-Dacia, eveniment documentat ca având loc în urmă cu
aproximativ 15 milioane de ani (Balázs et al., 2016; Kováč et al., 2018), a decupat o parte din
populația de origine a racilor din acele vremuri, purtându-i odată cu deplasarea sub formă de
insulă pe durata a circa 9-10 milioane de ani (Kováč et al., 2016). Locul unde este documentată
originea Munților Apuseni (marcat cu galben în figura 7) coincide cu vecinătatea locației de
astăzi a celei mai apropiate populații din punct de vedere genetic, Zeleni Vir (indicativ ZV),
Croația. Totodată, sud-estul Dinaricilor fiind în contact cu o arie geografică mai puțin limitată
de relief, a permis migrarea unor populații spre Balcani, ceea ce se reflectă astăzi în linia
genetică SB. Evoluția mai puțin limitată spațial a acestei linii genetice permite presupunerea că
a conferit capacități migratorii sporite acestor raci față de celelalte linii genetice.

Figura 8: Scenariul de migrație al liniei genetice SB a speciei Austropotamobius torrentium (sensu lato) spre
Balcani și insularitatea evoluției linei genetice APU cauzată de migrația tectonică a plăcii Tisa-Dacia. Linia roșie
indică bariera lanțului muntos al Alpilor.
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În același context, expansiunea spre nord a populațiilor balcanice nu a fost posibilă fără
apariția cursului Dunării, care se estimează că a avut loc în urmă cu 4-5 milioane de ani față de
prezent (Magyar et al., 2013). După drenarea Lacului Panonic (rest al Oceanului Tethys), cursul
Dunării a deschis calea de migrație a liniei balcanice prin intermediul afluenților sudici (de
exemplu, Râul Morava). Deoarece Franz von Paula Schrank, în 1803, a descris specia
Austropotamobius torrentium pe baza specimenelor recoltate din Bavaria (Crandall and De
Grave, 2017), putem trage concluzia că acest nume de specie aparține în primul rând liniei
genetice CSE. Studii ulterioare vor fi necesare pentru a clarifica statutul populațiilor din zona
Dinaricilor, rezultate preliminare deja speculând existența mai multor specii criptice în această
regiune (Lovrenčić et al., 2020a, 2020b).

Figura 9: Configurația liniilor genetice și a terenului premergător expansiunii liniei genetice CSE aparținând
speciei Austropotamobius torrentium (sensu stricto).

În concluzie, se disting clar două modele evolutive: (i) evoluția restricționată spațial, cu
rezultat în linii genetice (sau specii) cu caracter profund endemic – APU și NCD, și (ii) evoluția
nerestricționată spațial, cu rezultat în linii genetice (sau specii) cu o răspândire largă – SB și
CSE. Caracterul endemic al anumitor linii genetice ar putea fi un element edificator în privința
elucidării contextului evolutiv al racilor din această regiune.
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Cariera didactică
Cariera mea didactică a început în 2005 ca preparator universitar suplinitor la Facultatea de
Chimie, Biologie, Geografie din cadrul Universității de Vest din Timișoara, responsabil de
activitățile de laborator aferente disciplinei Zoologia nevertebratelor (o disciplină din planul de
învățământ al anului I licență) alături de titularul disciplinei Conf.dr. Dan Stănescu. Între 2006
și 2011 am activat ca preparator universitar titular, responsabil cu aceleași activități, cărora li
s-a adăugat și coordonarea practicii de teren cu studenții anului I de licență. Din 2011 și până
în 2017 am activat ca lector universitar (șef lucrări) având același portofoliu, de data asta intrând
în responsabilitatea mea și cursurile. Odată cu această etapă am început elaborarea a două
materiale suport dedicate laboratoarelor și activității de teren specifice nevertebratelor. Aceste
lucrări conțin, pe lângă informații generale și fotografii ale speciilor, o prezentare succintă a
modului de investigare specific grupelor taxonomice studiate, începând de la metode de
colectare și până la indicații cu privire la modalitățile de preparare și identificare a speciilor.
Ambele lucrări sunt disponibile gratuit în format electronic sau în format fizic prin Biblioteca
Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timișoara.
Pârvulescu L (2012) Sistematica și biologia nevertebratelor celomate. Ghid
practic. Editura Bioflux, Cluj-Napoca: 86 p (eISBN 978-606-8191-31-7)
Pârvulescu L (2010) Sistematica și biologia nevertebratelor acelomate. Ghid
practic. Editura Bioflux, Cluj-Napoca: 78 p (eISBN 978-606-8191-01-0)
Din 2017 și până în prezent ocup poziția de conferențiar universitar în cadrul aceleași
instituții, fiind titular al disciplinelor Sistematica nevertebratelor, Biologia nevertebratelor,
Practică de specialitate ciclul licență, și Parazitologie în cadrul programului de masterat
profesional Biologia dezvoltării și influența factorilor exogeni asupra organismelor.
Ca urmare a pasiunii mele pentru fotografie am scris și două cărți menite să popularizeze
speciile de animale sălbatice din Timișoara, una fiind dedicată păsărilor, cealaltă peștilor,
amfibienilor și reptilelor. Am fost plăcut surprins să aflu că aceste cărți sunt folosite și de elevi
de liceu pasionați de natură.
Pârvulescu L (2018) Peștii, amfibienii și reptilele din Timișoara. Editura
Universității de Vest, Timișoara: 86 p (ISBN 978-973-125-602-3)
Stănescu D, Pârvulescu L (2008) Timișoara și păsările ei, Editura Tempus,
Timișoara: 110 p (ISBN 978-973-1958-04-0)
Odată cu acumularea experienței didactice am considerat necesară actualizarea modului
de predare-evaluare în relația mea cu studenții. Am încercat astfel să mă aliniez cu
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contemporaneitatea și să mut accentul de pe „cunoaștere”, pe „înțelegere”. Am recurs chiar la
compromisul de a renunța la cantitate (în ceea ce privește informația livrată), câștigând astfel
timp pentru abordări care să antreneze studentul în capacitatea de a înțelege și explica anumite
mecanisme fundamentale în biologia și evoluția organismelor vii. Atunci când vine vorba de
învățarea aspectelor de taxonomie, am ajuns la concluzia că învățarea prin descoperire este nu
doar potrivită, ci și pe placul studenților.

Abilitarea
Conducerea de doctorate este una dintre cele mai importante ținte din cariera mea, cu așteptări
mari și speranța că voi reuși să încheg echipe competitive care să pună pe harta lumii rezultate
relevante pentru comunitatea științifică internațională. Cerințele minimale și obligatorii pentru
accederea în procedura de obținere a atestatului de abilitare, conform Legii Educației Naționale
(Legea 1/2011), sunt stabilite prin ordin de ministru (în vigoare la această dată fiind OMCTS
6129 din 20.12.2016) și presupun, conform Anexei 19 – Comisia de Biologie și Biochimie, pe
lângă deținerea titlului de doctor, mai mulți indicatori obligatorii. La data trimiterii dosarului,
dețin 469 de puncte (minim 150) la criteriul recunoaștere internațională, 697 de puncte (minim
250) la criteriul performanță totală, având AIS (Article Influence Score) cumulat din articole ca
autor principal de 13,3 (minim 4) și un număr de 13 (minim 2) articole cu AIS ≥ 0,3 publicate
în ultimii 5 ani.
De asemenea, criteriile minimale pentru înscrierea în procedura de obținere a atestatului
de abilitare presupun ca aplicantul să fi coordonat cel puțin două proiecte de cercetare câștigate
prin competiție națională sau internațională. Am coordonat între 2015 și 2017 proiectul
Mecanismul invaziei racului dungat în bazinul inferior al Dunării (PN-II-RU-TE-2014-40785), câștigat în competiția Tinere Echipe din cadrul programului Resurse Umane, finanțat de
la Bugetul de Stat prin UEFISCDI. În competiția de Proiecte de Cercetare Exploratorie din
2020, proiectul Racul bihorean: de la necunoscut, spre măsuri moderne de conservare a speciei
(PN-III-P4-ID-PCE-2020-1187) a fost declarat câștigător primind finanțare de la Bugetul de
Stat prin UEFISCDI. Astfel, am devenit eligibil pentru demararea procedurilor obținerii
atestatului de abilitare, optând pentru Școala Doctorală de Biologie Integrativă din cadrul
Instituției Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat a Universității „Babeș-Bolyai” din
Cluj-Napoca, ca urmare a prestigiului deja demonstrat la nivel internațional al acestei instituții.
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Proiecte viitoare
Este bine cunoscut faptul că în știință ideea are o valoare inestimabilă iar punerea ei în aplicare
este o chestiune ce ține mai mult de infrastructură și resurse financiare. Voi discuta doar acele
proiecte care au ajuns la un anumit nivel de maturitate la momentul depunerii tezei de abilitare.
World of Crayfish (WoC)
Hărțile de distribuție a speciilor reprezintă ambiția oricărui zoolog. O hartă aduce
informații deosebit de valoroase despre arealul de răspândire și dinamica speciilor. Informația
cuprinsă în acest tip de date poate fi valorificată mult superior dacă este alăturată conceptelor
de ecologie spațială. Chiar și așa, hărțile de distribuție rămân repede în urma realității din teren
datorită dinamicii naturale a populațiilor, cu atât mai mult în această perioadă în care invaziile
sunt la ordinea zilei (Pyšek et al., 2020).
Inspirat fiind de succesul unei lucrări care abordează distribuția speciilor de raci din
Europa (Kouba et al., 2014), lucrare care deține mult râvnitul titlu de „highly cited paper”
conform Web of Science, am demarat proiectul „World of Crayfish”, un proiect bazat integral
pe voluntariat. Echipa coagulează experți în biodiversitate (dr. Adam Petrusek, dr. Antonin
Kouba, drd. Mihaela C. Ion), tehnici de analiză spațială GIS (dr. Ionuț Șandric) și programare
(dr. Marian Dârdală, drd. Lucian Vîlcea). Platforma este în lucru dar versiunea de test este deja
disponibilă la adresa https://world.crayfish.ro.
Proiectul World of Crayfish este adresat racilor și astacologilor de pe întreaga planetă,
are la bază cea mai recentă listă taxonomică (Crandall and De Grave, 2017) și este gândit să
ofere trei paliere principale. Prin meniul vizualizare, utilizatorii pot consulta hărțile de
distribuție atât pentru specii de raci cât și pentru patogenul Aphanomyces astaci, selectând una
sau mai multe specii simultan. De asemenea, oricare hartă selectată poate fi descărcată pentru
uzul personal, cu menționarea sursei de proveniență. Fiecare punct înregistrat în baza de date
este asociat unei surse din literatura de specialitate iar hărțile exportate vor fi însoțite de lista
bibliografică corespunzător locațiilor selectate. Instrumentul de analiză este menit să ofere
posibilitatea ca utilizatorii înregistrați (gratuit) să poată rula diferite tipuri de analize spațiale.
În spatele hărților de distribuție, platforma va integra o arhivă consistentă de date geospațiale
(Domisch et al., 2015; Yan et al., 2019) care să permită procese de analiză cu finalitate în
modele predictive de distribuție atât pentru speciile indigene sau invazive de raci, cât și pentru
patogenul asociat. Deoarece rezoluția înregistrărilor despre distribuție este vitală pentru
acuratețea analizelor, o atenție deosebită este acordată funcției de contribuție pe care o vom
36

Teză abilitare - Pârvulescu
pune la dispoziția utilizatorilor înregistrați. Astfel, cele mai recente date vor putea fi indexate
în cel mai scurt timp chiar de către autorii acestora, oferindu-le vizibilitate și îmbunătățind
totodată calitatea analizelor. Am luat în considerare inclusiv posibilitatea ca, după caz,
utilizatorii să poată uza de funcția „extinct” pentru o anume locație unde există observații
documentate științific printr-o publicație despre faptul că populația de raci a dispărut. Totuși,
înregistrările noi nu vor fi vizibile public și nu vor produce efecte în interiorul modulelor de
analiză înainte de a fi verificate și validate de către un administrator desemnat în platformă.
Ne propunem ca pe viitor această platformă să fie donată Asociației Internaționale a
Astacologilor (IAA) pentru a deveni un bun al comunității la nivel mondial. Ne vom asuma în
continuare mentenanța și vom încerca să solicităm finanțare pentru a implementa pachete
avansate de inteligență artificială care să includă: (i) automatizarea indexării publicațiilor și
locațiilor care semnalează raci sau agentul patogen, și (ii) integrarea și analiza datelor
moleculare aflate în bazele de date publice (precum GenBank).
European Reference Genome Atlas (ERGA)
Cercetători din peste 15 țări din Uniunea Europeană, reprezentând mai mult de 39 de
instituții, s-au alăturat pentru a pune bazele unui proiect paneuropean de secvențiere și analiză
a genomului a cel puțin 200.000 de specii de animale, plante și microorganisme din Europa.
Inițiativa va concura pentru finanțare din partea Comisiei Europene în cadrul viitorului program
Horizon. Ideea ERGA a luat naștere în ianuarie 2020 cu misiunea de a aborda întrebări esențiale
în procesul de conservare durabilă a speciilor. Am acceptat fără ezitare invitația primită de la
Miklós Bálint de a contribui, atât în faza premergătoare cât și în activitățile de implementare
din cadrul viitorului proiect.
Anoxia
Sub acest cuvânt, care înseamnă lipsa totală de oxigen, stă un proiect important în ceea
ce privește ecologia, comportamentul și chiar evoluția racilor. Începuturile acestui studiu au
legătură cu încercarea de a testa limitele pe care le poate tolera specia invazivă Faxonius limosus
în condiții experimentale de laborator față de cantitatea de oxigen disponibil în apă. Am avut o
imensă surpriză să constatăm că exemplarele supuse experimentului nu doar că au supraviețuit
până la consumul întregii cantități de oxigen din volumul de apă într-un mediu izolat de exterior,
ci mai mult, au rămas activi încă multe ore în regim de anoxie. De aici și până la dorința de a
testa și alte specii, inclusiv native, a fost doar un pas, unul ce presupunea obținerea unor aprobări
în vederea colectării și expunerii în laborator la acest tip de experimente a unor specii cu statut
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special de protecție. Am putut astfel testa toate speciile de raci care se află pe teritoriul Românei,
surpriza fiind chiar mai mare deoarece specii considerate extrem de sensibile la lipsa de oxigen
s-au dovedit chiar mai capabile decât specia invazivă. Aceste rezultate preliminare aveau un
fundament ferm în observațiile mele din teren deoarece, o singură dată, am avut ocazia să găsesc
raci vii într-un corp de apă în care cantitatea de oxigen dizolvat era de 2 mg/l, mult în afara
intervalului optim cuprins între 4 și 8,5 mg/l (Pârvulescu and Zaharia, 2014).
Fără a beneficia de finanțare, proiectul a luat o turnură internațională. Cu ocazia
conferinței din Pittsburgh, SUA, organizată de IAA, am reușit să cooptez astacologi din Cehia,
SUA, Brazilia, Japonia și chiar Australia, fiecare contribuind cu experimente realizate pe specii
de raci din regiunea respectivă. Mai mult, am încercat să acoperim toate cele trei tipuri ecologice
de raci așa cum sunt cunoscute din perspectiva comportamentului față de adăposturile pe care
le sapă în albia râurilor: (i) săpători primari (sapă galerii în afara albiei râului, pot ajunge la
mari distanțe față de corpurile de apă și folosesc umiditatea solului pentru asigurarea schimbului
respirator), (ii) secundari (sapă galerii scufundate, în albia primară a râului) și (iii) terțiari
(trăiesc în corpuri de apă cel mult ascunși sub pietre sau galerii naturale în perioade de secetă).
Am constatat că speciile din categoria a doua supraviețuiesc negreșit lipsei de oxigen,
păstrându-și capacitățile senzoriale și activitatea musculară timp îndelungat (între 8 și 20 de
ore). Racii testați din prima și a treia categorie ecologică, cu unele excepții explicabile, nu au
supraviețuit lipsei de oxigen.
În prezent, suntem în faza de redactare a manuscrisului, principalele ipoteze fiind deja
conturate. Încercăm să explicăm acest fenomen ca fiind o moștenire de la homari – strămoșii
racilor (Bracken-Grissom et al., 2014), crustacee capabile să tolereze niveluri scăzute de oxigen,
sau chiar anoxie, deoarece în migrațiile lor pe fundul oceanelor devin expuși adesea acestui tip
de condiție ecologică (Yannicelli et al., 2013; Kiko et al., 2015; Wishner et al., 2018). Nefiind
capabili să înoate spre suprafață, homarii se bazează exclusiv pe capacitatea metabolismului
anaerob de a produce energie, cel mai probabil procesul fiind guvernat de complexul de gene
HIF (Hypoxia Inducible Factor) (Piontkivska et al., 2011). Ca să abordăm ipoteza evolutivă,
am efectuat un set specific de experimente atât in vivo (cu animale vii) cât și in silico (simulare
computerizată), urmărind comportamentul racilor și dinamica oxigenului dizolvat din interiorul
unui adăpost cilindric scufundat care să simuleze o galerie. Atât măsurătorile cât și simulările
computerizate au arătat indubitabil că prezența consumatorului (racul) în galerie scade
cantitatea de oxigen până la anoxie, iar difuziunea nu reușește (în lipsa unor curenți de apă) să
reechilibreze cantitatea de oxigen chiar dacă racul ar părăsi galeria pentru o perioadă de 12 ore.
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În cazul galeriilor umplute cu aer (cazul speciilor din prima grupă ecologică) difuziunea
oxigenului este mult mai rapidă și astfel nu am înregistrat modificări semnificative de saturație
ca urmare a prezenței consumatorului. În ceea ce privește săpătorii terțiari, testarea acestora în
galerii este inutilă deoarece, trăind în spațiu natural acvatic deschis, beneficiază de
redistribuirea rapidă a oxigenului nefiind posibilă crearea unor „buzunare” de anoxie decât în
condiții extrem de speciale și de rare.
Odată publicat, acest studiu va fi un fundament pentru a derula investigații de
transcriptomică (expresia ARN-ului mesager) pentru identificarea căilor metabolice care stau
la baza comportamentelor descrise mai sus.
Masterat în cercetare
Dorința mea de evoluție pe plan didactic se concentrează și pe efortul managerial de a
înființa un program de masterat în cercetare, o antecameră pentru viitorii doctoranzi. Am pus
în această inițiativă dorințele exprimate de studenți în urma numeroaselor consultări și dezbateri
pe această temă. Ceea ce face special acest program este posibilitatea aproape nelimitată de
configurare a parcursului educațional dintr-o paletă largă de discipline opționale. Puținele
discipline impuse sunt destinate conturării carierei în cercetare, restul creditelor fiind obținute
prin selectarea de către student a acelor discipline pe care acesta le găsește potrivite parcursului
său academic. Trebuie menționat faptul că în oferta de cursuri pot fi cuprinse și discipline
contractate prin sistemul de credite transferabile de tip ERASMUS. Astfel, crește posibilitatea
ca fiecare absolvent să beneficieze de cea mai potrivită pregătire pentru parcursul preferat.
Din perspectiva administrativă a actului de cercetare dar și de educație care gravitează
în jurul racilor și al ecologiei acvatice, am înființat West University of Timisoara Crayfish
Research Centre (https://erris.gov.ro/crayfishlab) ca entitate fără personalitate juridică având
scopul de a funcționa în cea mai modernă facilitate de cercetare a Universității de Vest din
Timișoara, Institutul de Cercetări Avansate de Mediu (ICAM), proiect aflat în faza de
implementare (construcția clădirii și montarea echipamentelor).
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Profilul coordonatorului
Coordonatorul, sau mai bine spus mentorul, are rolul de a ghida parcursul unui doctorand.
Uneori candidații au așteptări prea mari de la un mentor sau sunt, din contră, greu de scos dintro anumită rutină contraproductivă. În decizia de a accepta mentoratul unui anume cadru didactic
este vital ca interesele amândurora să coincidă. Mentorul este un lider, un critic și în același
timp un coechipier al doctorandului. Încerc să conturez cu această ocazie un profil bazat pe
principii care ar putea ajuta viitorii candidați și doctoranzi de-a lungul parcursului lor academic.
Consider că cea mai oportună colaborarea este atunci când vom aborda teme în care
expertiza mea este deja formată. Voi pune la dispoziția candidaților care deja au trecut de
anumite etape ale procesului de selecție acele teme pe care le găsesc ca fiind ofertante din
perspectiva rezultatelor plauzibile. Sunt deschis oricând la noi propuneri, dar cu rezerva că dacă
acestea îmi depășesc cadrul de competență, voi manifesta reticență în a mă angaja într-un astfel
de demers de coordonare. Încurajez însă abordarea în cotutelă atunci când vom aborda teme
transdisciplinare, scopul fiind ca parcursul academic de calitate să fie garantat prin implicarea
celor mai potriviți specialiști.
Viitorii doctoranzi ar trebui să manifeste disponibilitate în efortul de a produce știință.
Știința nu poate fi un accesoriu, performanța nu este opțională în cariera academică iar
rezultatele adesea se construiesc în detrimentul altor satisfacții. Anumite teme de cercetare vor
fi orientate spre muncă în teren, fapt ce va atrage după sine o disponibilitate ridicată spre
condițiile specifice acestor activități: lucrul cu animale sălbatice vii, expunerea la condițiile
naturale și privarea confortului specific rutinei de zi cu zi (ș.a.m.d.), iar responsabilitatea
organizării unor astfel de campanii nu este de neglijat. Alte teme vor fi conturate în jurul muncii
de laborator, sub diverse forme. Oricare doctorand ar trebui să țină cont de faptul că munca sa
nu se sfârșește odată cu finalizarea colectării de date (fie ele provenite din teren sau din
laborator) ci tocmai de acolo începe cu adevărat. Datele brute, fără o valorificare inteligentă, nu
înseamnă știință. Știința presupune testarea unor ipoteze, cel mai adesea datele pe care le
colectăm ajutându-ne în acest demers, dar pot să apară și surprize, moment în care s-ar putea
impune o reconfigurare a traseului, poate chiar recurgând la abandonarea temei inițiale.
Îmi propun ca selecția viitorilor doctoranzi să fie un proces temeinic și derulat pe
parcursul a mai multe etape, începând de la acomodarea candidatului cu profilul meu academic
și terminând cu cerințele birocratice. Încurajez fiecare potențial candidat să aibă în vedere
propriul său proiect de dezvoltare care să cuprindă ipoteza în jurul căreia va gravita cercetarea
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doctorală, planul de lucru, posibilele constrângeri, precum și rezultatele așteptate. Pagina web
http://mentoratparvulescu.crayfish.ro este gândită să faciliteze interacțiune dintre candidat și
coordonator, aspecte definitorii pentru cariera mea în mentorat, fiind totodată și un bun
instrument pentru diseminarea cerințelor instituționale specifice Școlii Doctorale la care voi
activa. De asemenea, voi face eforturi ca cei mai mulți dintre doctoranzi să activeze în echipele
de implementare ale proiectelor în care voi fi implicat. Mărturisesc faptul că interesul meu este
ca doctorandul să producă rezultate cât mai valoroase deoarece orice succes al său reprezintă,
practic, și succesul meu. Tocmai de aceea voi fi foarte exigent în toate etapele care implică
demersul de obținere a titlului de doctor.
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Ghidul doctorandului
Scriu acest capitol cu gândul la viitorii candidați interesați de coordonarea mea și aș dori foarte
mult ca principiile enumerate aici să le fie un reper temeinic în decizia pe care o vor lua. Așadar,
un viitor doctorand ar fi bine să…

…poată deosebi știința de pseudoștiință
Argumentarea printr-un număr mare de adepți a unui punct de vedere nu echivalează cu
adevărul, fie el științific sau nu. Cel mai adesea profanii caută în mod convenabil doar acele
segmente din diverse surse care să le confirme propria lor ipoteză iar validarea vine invariabil
de la aceeași categorie de oameni. Chiar dacă adevărul nu este infailibil, mecanismele de
autoreglaj în știință sunt clare și standardizate de mult timp. În procesul de publicare, prestigiul
unui jurnal științific este măsurat prin numărul de citări pe care acesta reușește să le adune în
unitatea de timp raportat la numărul de lucrări publicate în aceeași unitate de timp și se numește
factor de impact. Deducem așadar că interesul oricărui jurnal de a se clasa cât mai sus în ierarhia
mondială este de a acumula un număr cât mai mare de citări, dar în același timp citările
reprezintă dovada calității lucrărilor, dovada faptului că alți autori se raportează la studiile
existente. Calitatea este deci obligatorie pentru a accesa poziții înalte în clasament, iar o inflație
de articole de o calitate îndoielnică duce de fapt la diluarea factorului de impact.

…fie pregătit să renunțe la satisfacția prin auto-evaluare
Autosuficiența reprezintă unul dintre cele mai nepotrivite atribute ale unui posibil cercetător.
Nici cei mai experimentați cercetători nu recurg la asemenea obiceiuri, iar cel mai adesea
scepticismul, și nu neapărat modestia, reprezintă apanajul calităților unei cariere de succes.
Știința este un domeniu bazat pe critică (nota bene, a nu se înțelege cenzură), procesul
fundamental prin care produsul finit al științei ia naștere fiind peer-review, adică evaluarea
anonimă, dezinteresată și de specialitate a muncii tale de cercetător de către cel puțin două
entități distincte. Din experiența mea, analizând la rece lucrări pe care evaluatorii mi le-au făcuto inițial „praf”, le găsesc astăzi mult mai bune tocmai datorită faptului că am reușit să
argumentez criticile acestora la momentul oportun. În cazul în care simți totuși că toată lumea
îți despică munca atât de tare și vezi de fiecare dată că totul este „distrus”, cel mai probabil ar
fi bine să iei în calcul să faci carieră în altă meserie.
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…poată accepta criticile ca pe un pas înainte
Deoarece odată cunoscute, erorile pot fi evitate, este important să nu privești cu dizgrație munca
altor experți care îți evaluează lucrarea, ci mai degrabă să-ți dai voie să percepi asta că pe un
ajutor. Cu calm, după parcurgerea unui episod care poate semăna cu depresia, vei înțelege că
de fapt tocmai ți s-a ivit oportunitatea să-ți corectezi anumite greșeli înainte ca produsul muncii
tale să devină final. E frustrant să-ți vezi uneori spulberat visul în care tu credeai că ai pus totul,
iar cineva „fără suflet” literalmente ți-l „distruge”. Te provoc să-ți imaginezi ceva. Dacă ai
senzația că cel puțin unul dintre acești evaluatori a identificat ceva critic la adresa lucrării tale,
îți poți imagina cam câți alți cititori vor avea opinii similare, după ce produsul devine public?
În consecință, este mult mai bine să-ți fie criticată scrierea când încă îi mai poți aduce corecții,
decât atunci când este prea târziu. Mai nou a devenit aproape o uzanță publicarea manuscriselor
sub formă de preprint înainte de trimiterea la evaluatori, tocmai din ideea ca un număr cât mai
mare de cititori să poată vedea și critica (adică îmbunătăți) munca autorului de știință. Ține
minte și ghidează-te după truismul munca nu ia sfârșit odată cu publicarea unei idei, ci abia
acolo începe deoarece tocmai ai creat un precedent, o piesă din imensul puzzle numit știință,
piesă care dacă nu este suficient de solidă va ceda în timp, prăbușind astfel întreaga ta
construcție.

…poată distinge noul de rutină
Uneori noul este ascuns în rutină. Inovarea nu presupune obligatoriu schimbări radicale de
paradigmă sau ale conceptelor deja bătătorite, dar micile detalii pot face uneori diferența.
Auzim prea des expresia „ce simplu a fost, că nici nu m-am gândit la asta…”. Dă-ți voie să vezi
simplul ca fiind la fel de valoros precum inovația, rutina la fel de ofertantă precum noutatea, și
nu da voie niciuneia să te domine.

…fie preocupat de felul cum va demonstra mai mult decât de ceea ce va demonstra
Anumite studii au tendința să acapareze cercetătorul prin spectaculozitatea rezultatului la care
se prefigurează a se ajunge. Este important să ne propunem ținte înalte, dar mult mai importantă
este calea prin care ajungem să le demonstrăm. Orice descoperire, oricât de spectaculoasă ar fi,
ea nu se demonstrează de la sine prin simplul fapt că este… spectaculoasă. Are nevoie de
investigații la fel de meticuloase precum un studiu de rutină. Există riscul ca „vraja succesului
iminent” să ducă la neglijențe majore și astfel să denote neprofesionalism. Lipsa de
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profesionalism poate duce la interpretarea greșită a unor rezultate, la ignorarea unor indicii
determinante, și astfel la un rezultat final spectaculos de prost.

…își permită luxul de a munci puțin
De fiecare dată când faci ceea ce-ți place aproape că dispar repere precum timp sau efort. Cum
faci ce-ți place? Nimic mai simplu, fă ce-ți place! Dar ai grijă să fie cel puțin cineva relevant
interesat de ceea ce faci. Sau dacă ai curaj, „investește riscant” în timpul, ideile și resursele tale
până când vei produce ceva atât de relevant încât și cei mai sceptici vor fi cuceriți de inovația
ta. Dar ia în calcul că acest scenariu se întâmplă extrem de rar și te rog citește încă odată primele
două principii enumerate în acest capitol. Apoi caută să-ți asumi mental și financiar eventualul
eșec chiar înainte ca acesta să se întâmple.

44

Teză abilitare - Pârvulescu

Biosketch
Mă pasionează cercetarea atât de mult încât viața mea profesională practic se suprapune peste
cea personală. Pasiunea mea pentru natură începe odată cu cele mai vechi amintiri din viață.
Am urmat cursurile universitare puțin mai târziu decât ar fi făcut-o generația mea deoarece mam regăsit vreme de aproape 8 ani în meseria de asistent medical în satul bunicii mele, comuna
Vermeș. Am parcurs cei 4 ani de facultate fără efort, ca atunci când faci ceea ce-ți place cel
mai mult. Studiile doctorale au decurs aproape într-o clipită, de-a lungul a trei ani (2007-2010)
petrecuți la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca sub coordonarea Prof.dr. Nicolae
Tomescu. M-am alăturat colectivului Universității de Vest din Timișoara din 2005, ca
preparator universitar și masterand, acum sunt conferențiar și prima mea prioritate este să
devin coordonator de doctorat.
Cariera mea gravitează în jurul racilor. Am început prin a culege date primare despre
distribuția celor trei specii indigene din România. Măsurând în același timp și variabile
ecologice din teren, s-a dovedit a fi un real avantaj prin faptul că mi-a fost astfel deschisă calea
spre predicții bazate pe modelare matematică. Pe măsura acumulării experienței, am început
să abordez ecologia din perspectivă geo-spațială, dar în același timp să răspund provocării de
o a integra în specificul rețelelor hidrografice. Astfel, cariera mea a devenit ancorată în
conceptul de ecologie spațială reușind să producem lucrări științifice care oferă instrumente
de analiză a stabilității habitatelor acvatice sau care estimează calitatea apelor curgătoare
folosind exclusiv date satelitare validate cu datele reale din teren.
Chiar dacă speciile indigene de raci în Europa sunt puține, conjunctura a făcut ca în
această perioadă să prospere o seamă de specii introduse și care au devenit specii invazive.
Cele mai citate lucrări din portofoliul meu sunt cele care semnalează prezența acestor specii,
sau a patogenilor asociați, pe teritoriul României. Totuși, analiza distribuției speciilor nu a
rămas la stadiul de simple hărți pentru că am recurs la investigații moleculare adresate
populațiilor din această regiune oarecum ignorată. Această abordare s-a dovedit crucială și
mi-a oferit satisfacția unică pe care o poate experimenta un zoolog, și anume descoperirea unei
specii noi pentru știință. Am adăugat astfel celor 5 specii de raci din Europa și racul bihorean,
științific botezat Austropotamobius bihariensis (endemic fiind în vestul Munților Apuseni) și
dedicat României cu ocazia Centenarului din 2018. Spectaculos a fost nu doar momentul în
sine, ci și istoria pe care presupunem că a trăit-o această specie. Coroborând datele de
paleogeografie cu modelul rezultat din analizele filogenetice, evoluția acestei specii pare a fi
rezultatul unor evenimente geologice petrecute în Miocen când, se pare că, o bucată de uscat
s-a desprins din nord-vestul Alpilor Dinarici și a migrat tectonic pe parcursul a circa 10
milioane de ani, înconjurată fiind de apele sărate ale oceanului Tethys și Paratehtys, până în
locația de astăzi.
Mi-am construit integral cariera în țară, în colaborare cu cercetători din Germania,
Cehia, SUA, precum și cu cercetători din domenii conexe din România, însă acest lucru s-a
întâmplat de cele mai multe ori sub leadership-ul pe care mi l-a conferit paternitatea ideilor.
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Mă pasionează cercetarea atât de mult încât viaa mea
profesională practic se suprapune peste cea personală.
Cariera mea gravitează în jurul racilor, aceștia la rândul lor
oferindu-mi satisfacia unică pe care o poate experimenta
un zoolog, și anume descrierea unei specii noi pentru
știină. Mi-am construit integral cariera în ară, colaborând
intens cu specialiști din domenii conexe.

