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Notă:
Pentru citarea acestui raport, vă rugăm folosiți următorul format:
Popa L.O., Popa O.P., Iorgu E.I., Krapal A.M., Pârvulescu L., Surugiu V., Petrescu I.,
Petrescu A.M., Ștefan A., Motoc R.M., Brezeanu A.M., Irimia A.G. (2020). Raport tehnic
privind sursele bibliografice referitoare la speciile invazive de nevertebrate dulcicole din
România, inclusiv a celor aflate pe lista speciilor de interes pentru Uniune. Raport întocmit
în cadrul Proiectului POIM2014+120008 - 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. Bucureşti: Ministerul
Mediului, Apelor şi Pădurilor & Universitatea din Bucureşti.
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Introducere
Raportul de față prezintă rezultatele subactivității 1.4.1. Analiza bibliografiei
naționale şi europene privitoare la speciile invazive de nevertebrate dulcicole din România,
inclusiv a celor aflate pe lista speciilor de interes pentru Uniune realizată în cadrul activității
1.4. Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive de nevertebrate dulcicole și
elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive de nevertebrate dulcicole, pentru
îndeplinirea Obiectivului specific 1. Inventarierea - cartarea speciilor alogene invazive
(plante, nevertebrate, mamifere, păsări, pești, herpetofauna) și elaborarea listei naționale a
speciilor alogene invazive din cadrul proiectului POIM120008 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.
Subactivitatea 1.4.1. Analiza bibliografiei naționale şi europene privitoare la speciile
invazive de nevertebrate dulcicole din România, inclusiv a celor aflate pe lista speciilor de
interes pentru Uniune reprezintă un pas absolut necesar în realizarea activităţilor în vederea
implementării Reglementării 1143/2014 care prevede o serie de obligaţii pentru statele
membre ale Uniunii Europene [articolele 7(2), 12(1), 24(1) (b) şi 24(1) (c)].
Deși, la nivel național, speciile invazive de nevertebrate dulcicole sunt cunoscute și
studiate, până la momentul realizării subactivității 1.4.1, în România nu a existat o bază de
date comprehensivă, actualizată, interogabilă şi într-un format care să permită actualizarea şi
transferul de informaţie către autorităţi sau cercetători (de exemplu, format Mendeley).
Subactivitatea a fost realizată pentru remedierea acestei situaţii şi pentru centralizarea datelor
disponibile privind situaţia speciilor invazive de nevertebrate dulcicole la nivel naţional.
Pe baza analizei surselor bibliografice identificate și introduse în aplicația Mendeley a
fost elaborată baza de date cu informaţii relevante din literatură privind caracteristicile
speciilor de nevertebrate dulcicole alogene, care cuprinde 26 specii alogene invazive şi
potenţial invazive identificate în literatura analizată.
Prezentul raport tehnic reprezintă stadiul cunoaşterii cercetărilor despre speciile de
nevertebrate dulcicole alogene din România până la momentul încheierii subactivității 1.4.1.
Pentru o permanentă cunoaștere la zi a aspectelor ce privesc speciile de nevertebrate
dulcicole invazive și potențial invazive din România, în raport sunt incluse și recomandări
privind modalitatea de actualizare a bazei de date Mendeley cu surse bibliografice.
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Descrierea etapelor parcurse în vederea realizării subactivității 1.4.1.
În vederea realizării acestei subactivități au fost parcurse următoarele etape, conform
cerințelor proiectului:
1. Interogarea bazelor de date publice (Web of Science, Google Scholar, Scopus,
WorldCat, Biblioteca Naţională a României etc.) şi arhivarea referinţelor relevante într-o
bază de date cu resursele bibliografice referitoare la speciile de nevertebrate dulcicole
alogene din România cu ajutorul aplicaţiei open source Mendeley.
În urma acestei etape au fost introduse iniţial în aplicația Mendeley 306 de citări
bibliografice, reprezentând atât literatură ştiinţifică cât şi literatură gri (cărți, articole
științifice, teze de doctorat, lucrări de disertație, rezumate științifice, prezentări la conferințe
științifice, diverse rapoarte de proiect, reviste de popularizare, bloguri pe internet). La sfârşit
au fost eliminate duplicatele şi o serie de citări nerelevante sau incomplete, rămânând 243 de
lucrări. În urma acestei etape au fost introduse în aplicația Mendeley 243 de titluri
bibliografice, reprezentând cărți, articole științifice, rezumate științifice, prezentări la
conferințe științifice, diverse rapoarte de proiect.
Completarea titlurilor bibliografice s-a efectuat în mod standardizat, urmărind
indicațiile din Mendeley (Add, Add Entry Manually etc.), atât din interfața aplicației, cât și
din interfața web (de ex., Introducerea mai multor autori prin scrierea unul sub altul, urmând
regula indicată de Mendeley: Nume virgulă Inițiala prenumelui punct, fiecare autor fiind
separat prin funcția Enter). Titlurile au fost introduse manual, element cu element, sau prin
importarea lucrării în format pdf, însă în acest ultim caz s-a revenit și s-a verificat informația
preluată automat de Mendeley pentru a observa corectitudinea şi uniformitatea cu titlurile
introduse corect. S-a acordat atenție sporită indicării tipului de lucrare bibliografică introdus
(articol științific, carte, capitol de carte etc.), precum și asupra introducerii datelor specifice
revistelor și jurnalelor științifice (volum, număr, numărul paginilor etc.). Acolo unde a fost
posibil a fost inclus şi linkul de unde poate fi descărcată lucrarea, util în special pentru
literatura gri.
2. Identificarea lucrărilor ştiinţifice nepublicate în mediul online (frecvent cărţi), pe baza
experienţei şi cunoaşterii cercetătorilor implicaţi în proiect. O parte din lucrările care până în
prezent sunt accesibile doar în format tipărit, au fost scanate şi arhivate într-un folder pe
Google Drive, accesibil pe baza unui link, grupate în subfoldere pe categorii taxonomice
(moluște, platelmiți, artropode, anelide, briozoare, celenterate, camptozoare), în foldere
individuale pentru fiecare specie în parte.
3. Stabilirea structurii bazei de date cu informaţii relevante din literatură privind
caracteristicile speciilor de nevertebrate dulcicole alogene (moluște, platelmiți,
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artropode, anelide, briozoare, celenterate, camptozoare), care cuprinde informaţiile
relevante din resursele bibliografice identificate. Datele au fost introduse individual de
experţi prin intermediul unui formular accesibil în Google Forms (figura 1). Intrările
individuale au fost apoi transferate într-un fişier Microsoft Excel, rezultând o bază de date
uşor de transferat și manipulat (figura 2).

Figura 1. Formularul din Google Forms cu ajutorul căruia au fost introduse datele.
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Figura 2. Baza de date rezultată din MS Excel.

4. Analiza resurselor bibliografice identificate şi introducerea datelor relevante în baza
de date cu informații relevante din literatură privind caracteristicile speciilor de
nevertebrate dulcicole alogene (moluște, platelmiți, artropode, anelide, briozoare,
celenterate, camptozoare).
În această etapă au fost colectate şi introduse următoarele tipuri de informaţii:
distribuția taxonului în România, mod de pătrundere și alte informații relevante privind
introducerea și răspândirea în țară, abundență, statut de invazivitate (conform cadrului unitar
propus de Blackburn et al. 2011), impact asupra ecosistemelor naturale și seminaturale,
impact asupra serviciilor ecosistemice, impact asupra sănătății și economiei, tip de habitat
invadat, prima raportare (localitate, an, autor) etc., cu indicarea sursei bibliografice și a
gradului de incertitudine (scăzut, mediu, ridicat).
Lucrările introduse în baza de date sunt preponderent recente, 69% din lucrări fiind
publicate în ultimii 20 de ani (figurile 3 şi 4). În intervalul 1951-2000, numărul lucrărilor cu
privire la specii dulcicole invazive prezente în România nu a variat foarte mult, cu o medie de
aproximativ 14 lucrări/decadă.
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Figura 3. Dinamica în timp a citărilor referitoare la speciile alogene de
nevertebrate dulcicole din România.

Figura 4. Ponderea lucrărilor din ultimii 20 de ani referitoare la speciile alogene de
nevertebrate dulcicole din România.

Analiza pe categorii taxonomice (încrengături) a bibliografiei indică faptul că cea mai
ridicată pondere o prezintă moluștele cu 60% citări, urmate de platelminți cu 17% citări. Cea
mai scăzută pondere a citărilor o prezintă celenteratele și briozoarele cu câte 2% citări (figura
5). Între moluște, bivalvele sunt mai bine reprezentate, cu o pondere de 34% citări comparativ
cu gastropodele care prezintă o pondere de 26%. Ponderea citărilor variază foarte mult între
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clasele de artropode, cel mai bine reprezentată fiind clasa Malacostraca cu o pondere de 6%,
comparativ cu Insecta, care prezintă o pondere de doar 2%. Aceeaşi situaţie poate fi observată
şi între clasele de platelminţi, Monogenea fiind cel mai bine reprezentată cu 9% citări, spre
deosebire de Cestoda și Trepaxonemata care prezintă o pondere a citărilor ≤5%. Cele două
clase de anelide sunt egal reprezentate, cu o pondere de citări de 4% fiecare (figura 6).

Figura 5. Ponderea citărilor pe categorii taxonomice – încrengături

Figura 6. Ponderea citărilor pe categorii taxonomice – clase
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Recomandări privind modalitatea de actualizare a bazei de date
Mendeley cu surse bibliografice
Aplicația open source Mendeley este un instrument software de gestiune a referinţelor
bibliografice specializat în colectarea, depozitarea şi organizarea referinţelor (articole, cărți,
teze de doctorat, site-uri web, fișiere PDF, video etc.) şi în elaborarea şi editarea
bibliografiilor ce însoţesc orice documentație sau lucrare de cercetare.
Softul este gratuit şi poate fi descărcat ca aplicaţie pe calculatorul personal disponibil
pentru Windows, fiind compatibil cu editoarele de texte MicrosoftWord şi OpenOffice.
Accesul se poate face de oriunde există un calculator cu acces la Internet.
Aplicația Mendeley permite următoarele:
● exportarea de citări din articole științifice, cărți, site-uri, cataloage etc.;
● generarea automată a bibliografiei;
● organizarea documentelor în foldere în funcţie de subiecte, importanţă etc.;
● regăsirea unui document pe bază de autori, cuvinte cheie, dar şi fragmente din
documentele introduse etc.
În vederea organizării bazei de date comune de titluri bibliografice identificate de
către experții implicați în subactivitatea 1.4.1., în aplicația Mendeley a fost creat un folder de
grup intitulat Nevertebrate Dulcicole Invazive în care se regăsește întreaga bază de date de
titluri bibliografice referitoare la speciile de nevertebrate dulcicole alogene din România
identificate.
Grupul permite alăturarea și altor membri pentru a împărtăși resurse bibliografice și a
actualiza permanent baza de date.
Reguli de operare în baza de date Mendeley pentru actualizarea surselor bibliografice:
•

Din bara cu butoane se accesează butonul „Add” pentru a adăuga documente /
titluri bibliografice suplimentare la baza de date curentă. Completarea titlurilor
bibliografice se efectuează în mod standardizat, urmând regula indicată de
Mendeley: titlurile vor fi introduse manual, element cu element, sau vor fi
importate lucrări pdf direct din calculator, însă în acest ultim caz se va verifica
informația preluată automat de Mendeley pentru a observa corectitudinea şi
uniformitatea cu titlurile introduse corect (figura 7).

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Figura 7. Captură de ecran cu Mendeley Desktop, baza de date deschisă fiind Nevertebrate Dulcicole
Invazive. Cercul roșu din stânga sus indică butonul „Add”, prin care se poate introduce manual citarea.

•

•

•

Se va acorda atenție sporită indicării tipului de lucrare bibliografică introdus
(articol științific, carte, capitol de carte etc.), precum și asupra introducerii
datelor specifice revistelor și jurnalelor științifice (volum, număr, numărul
paginilor etc.);
Fiecare expert va alcătui un fișier de stocare personal a tuturor resurselor
bibliografice identificate. Stocarea se va realiza în format digital de tip pdf.
Ulterior toate aceste fișiere vor fi încărcate în Google Drive.
Articolele introduse în baza de date cu format pdf vor fi denumite după cum
urmează: primul autor, anul și unul/două cuvinte din titlul lucrării (de ex.,
Năstase et al_2017_Pectinatella magnifica, Delta Dunării).
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Standardizarea intrărilor în formularul Google Forms și în baza de
date MS Excel aferentă
Baza de date cu referințe bibliografice privind speciile alogene invazive în România
rezultată în Microsoft Excel conține în total 20 de coloane grupate în 5 categorii. Fiecare
câmp a fost completat de experți conform instrucțiunilor detaliate în continuare:
ID – valoare numerică alocată pentru identificarea în GIS a prezenței speciilor
1. Referința bibliografică – Datele complete ale sursei bibliografice au fost preluate din
baza de date Mendeley.
Mai întâi se alege stilul pentru citare pentru întreaga bază de date bibliografice în
programul Mendely Desktop după cum urmează: din bara cu butoane se selectează View >
Citation Style > Cite Them Right 10th Edition – Harvard (figura 8). Dacă acest stil nu
apare în lista imediată din Citation Style, se urmează calea View > Citation Style > More
Styles… > Cite Them Right 10th Edition – Harvard > Done. În continuare, se selectează
lucrarea de interes, apoi se apasă butonul drept al mouse-ului și se selectează opțiunea Copy
as > Formatted Citation (figura 9). Citarea astfel copiată poate fi lipită în tabel cu păstrarea
formatării originale în stilul de citare ales.

Figura 8. Captură de ecran cu Mendeley Desktop, baza de date deschisă fiind Nevertebrate Dulcicole
Invazive – metoda pentru selectarea stilului de citare ales pentru întreaga bază de date.
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Figura 9. Captură de ecran cu Mendeley Desktop, baza de date deschisă fiind Nevertebrate Dulcicole
Invazive –metoda pentru copierea lucrării de interes în stilul de formatare ales.

2. Specia alogenă semnalată – separată în două coloane, după cum urmează:
2.1. Denumire științifică validă în prezent – denumirea științifică stabilită în Lista
preliminară a speciilor de nevertebrate dulcicole invazive și potențial invazive din România.
2.2. Denumire științifică utilizată în sursa bibliografică/lucrare – denumirea
științifică așa cum apare în sursa citată, indiferent dacă este vorba de sinonime ale speciei.
3. Data și localizarea semnalării – separată în cinci coloane, după cum urmează:
3.1. Data (format zz/ll/aaaa) – Se trece doar data semnalării / colectării exemplarelor
dintr-o locație. Dacă sunt specificate doar luna și anul, se va utiliza formatul 01/ll/aaaa. Când
nu este specificat nici măcar anul, se va trece NA.
3.2. Mențiuni referitoare la repere toponimice – Se trec toate detaliile privind
localizarea unei semnalări, existente în sursa bibliografică.
3.3. Latitudine – Formatul DD (grade decimale) în WGS 1984, dacă este menționată în
sursa bibliografică. Dacă nu este menționată, se va trece NA.
3.4. Longitudine – Formatul DD (grade decimale) în WGS 1984, dacă este menționată
în sursa bibliografică. Dacă nu este menționată, se va trece NA..
4. Gradul de confidenţă al semnalării – separat în două coloane, după cum urmează:
4.1. Grad confidență – se completează cu una dintre cele trei variante disponibile în
funcție de detaliile prezente în sursa bibliografică citată: Ridicat: semnalarea speciei în zona
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respectivă este bine documentată (semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în
lucrarea respectivă sau prezența în anumite colecții publice a unor exemplare colectate în
momentul semnalării); Mediu: semnalarea speciei în zona respectivă este bazată pe alte
semnalări în zone învecinate și similare din punctul de vedere al habitatelor favorabile;
Scăzut: nu sunt oferite informații pe baza cărora este semnalată specia în zona respectivă sau
în cazul în care poate fi argumentată o identificare eronată a speciei.
4.2. Explicații grad confidență, argumentare incertitudini – se aduc explicații sau se
completează cu detalii din sursa bibliografică citată care susțin gradul de confidență acordat
semnalării. Dacă nu există astfel de completări, se va trece NA.
5. Caracteristici invazive ale speciei menționate în referință – separat în zece coloane,
după cum urmează:
5.1. Mențiuni cale pătrundere – Dacă există în sursa bibliografică, atunci se încearcă
asocierea cu una sau mai multe dintre valorile predefinite corespunzătoare categoriilor
stabilite de CBD (se pot consemna/bifa mai multe opțiuni). Categoriile stabilite de CBD sunt
următoarele: Transportarea speciei ca bun de consum - eliberare intenționată; Transportarea
speciei ca bun de consum - pierdere neintenționată de exemplare; Transportarea speciei ca
bun de consum - contaminare; Asociere cu un mijloc/vector de transport; Facilitarea
dispersiei naturale - constituire de coridoare; Dispersie naturală secundară. Dacă nu există,
atunci se va trece NA.
5.2. Mențiuni cale pătrundere - detalii suplimentare furnizate de autori – Se va
completa doar dacă este cazul și apar menționate în sursa bibliografică citată.
5.3. Mențiuni privind abundența și distribuția exemplarelor/populației – Se va
completa doar dacă există în sursa bibliografică. Dacă nu există, atunci se va trece NA.
5.4. Mențiuni privind statutul de invazivitate la momentul semnalării – Dacă există
în sursa bibliografică, se vor asocia cu valorile codificate pre-definite (litera+cifră) conform
Blackburn et al. (2011) A proposed unified framework for biological invasions. Trends in
Ecology and Evolution. 26: 333-339. Categoriile stabilite de Blackburn et al. sunt
următoarele: A - Nu sunt înregistrate specimene transportate dincolo de limitele arealului
autohton de distribuție. B1 - Sunt prezente specimene care au fost transportate dincolo de
limitele arealului natural al speciei, dar se află în captivitate sau carantină datorită unor
măsuri de îngrădire. B2 - Sunt prezente și crescute/ cultivate specimene care au fost
transportate dincolo de limitele arealului natural, beneficiind de condiții adecvate pentru
supraviețuire, dar care sunt supuse unor măsuri explicite de prevenire a dispersiei. B3 - Sunt
prezente și crescute/ cultivate specimene care au fost transportate dincolo de limitele arealului
natural și eliberate direct într-un mediu nou. C0 - Specimene ale unor specii alogene scăpate
în medii naturale, fără a fi captive sau cultivate, dar nu sunt capabile să supraviețuiască
pentru perioade semnificative de timp. C1 - Specimene ale unor specii alogene scăpate în
medii naturale, care supraviețuiesc în mediile respective, dar nu se reproduc în respectivele
locuri unde au fost introduse. C2 - Specimene ale unor specii alogene scăpate în medii
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naturale, care supraviețuiesc și se reproduc în mediile respective, fără a forma o populație
stabilă. C3 - Specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc,
se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile. D1 - Populație auto-susținută
a speciei alogene în sălbăticie, din care se răspândesc la distanță semnificativă față de locul
inițial de introducere noi indivizi care supraviețuiesc. D2 - Populație auto-susținută a speciei
alogene în sălbăticie, din care se răspândesc la distanță semnificativă față de locul inițial de
introducere noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc. E - Populație complet invazivă cu
indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o
varietate mai mică sau mai mare de habitate. Dacă nu există, atunci se va trece NA.
5.5. Explicații suplimentare privind statutul de invazivitate semnalat de autori – Se
va completa doar dacă există în sursa bibliografică. Dacă nu există, atunci se va trece NA.
5.6. Mențiuni impact ecologic – Se va completa doar dacă există în sursa bibliografică.
Dacă nu există, atunci se va trece NA.
5.7. Mențiuni impact economic – Se va completa doar dacă există în sursa
bibliografică. Dacă nu există, atunci se va trece NA.
5.8. Mențiuni impact sănătate – Se va completa doar dacă există în sursa bibliografică.
Dacă nu există, atunci se va trece NA.
5.9. Grad confidență impact – Se va completa doar dacă există în sursa bibliografică.
Dacă nu există, atunci se va trece NA.
5.10. Explicații grad confidență/ incertitudini – Se va completa doar dacă există în
sursa bibliografică. Dacă nu există, atunci se va trece NA.
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Rezultate obținute în urma realizării subactivității 1.4.1.
Conform cerințelor proiectului, în cadrul acestei subactivităţi rezultatele obținute sunt
următoarele:
1. Raport tehnic privind sursele bibliografice referitoare la speciile invazive de
nevertebrate dulcicole din România, inclusiv a celor aflate pe lista speciilor de interes
pentru Uniunea Europeană;
2. Baza de date Microsoft Excel cu informații relevante din literatură privind
caracteristicile speciilor de nevertebrate dulcicole invazive din România.
Rezultatele acestei subactivități s-au concretizat prin înregistrarea unui număr de 243
de titluri bibliografice (Anexa 1), ce includ cărți, articole științifice, rezumate științifice, etc.
care fac referire la speciile de nevertebrate dulcicole alogene din România, în aplicația open
source Mendeley Desktop. Majoritatea acestor lucrări științifice au fost arhivate în format
pdf, în folderul de stocare a tuturor resurselor bibliografice identificate de către experții
implicați în această subactivitate. Folderul este găzduit în Google Drive și poate fi accesat
prin
următorul
link:
https://drive.google.com/drive/folders/1Hy7rc4_CBayWtMpR24_wuwDrW3bXlT0p?usp=sh
aring.
În Anexa 1 este redată Lista surselor bibliografice obținută cu ajutorul aplicaţiei
open source Mendeley, prin interogarea bazelor de date publice online, a bibliotecilor, atât
personale cât și publice, cu resursele bibliografice referitoare la speciile de nevertebrate
dulcicole alogene din România.
Baza de date cu informații relevante din literatură privind caracteristicile speciilor
de nevertebrate dulcicole alogene (moluște, platelmiți, artropode, anelide, briozoare,
celenterate, camptozoare), obținută în Microsoft Excel, este raportată ca rezultat distinct, aşa
cum este precizat în Cererea de Finanţare. Această bază de date cuprinde 26 de taxoni,
inclusiv cei de interes pentru Uniunea Europeană.
Atât pentru baza de date bibliografice, cât şi pentru cea a speciilor de nevertebrate
dulcicole invazive și potențial invazive avem în vedere actualizarea permanentă a
informaţiilor pe parcursul derulării proiectului.
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Anexa 1. Lista surselor bibliografice referitoare la speciile de nevertebrate
dulcicole invazive și potențial invazive din România, inclusiv a celor de
interes pentru Uniune
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Anexa 2. Baza de date obținută în Microsoft Excel cu informații relevante din literatură privind caracteristicile
speciilor de nevertebrate dulcicole invazive din România
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