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Rezumat
Cercetările s-au efectuat în Rezervaţia „Plaiul Fagului” în perioada mai-iunie 2015. Au 
fost capturați în total 23 indivizi de rozătoare mici din 3 specii (Apodemus flavicollis, 
A. sylvaticus, A. agrarius). Pentru studiul parazitologic au fost selectați 15 indivizi de 
A. flavicollis, care s-au dovedit a fi cei mai abundenți (65,2%). Structura taxonomică a 
helmintofaunei la specimenele investigate se încadrează în 3 clase, 6 familii, 7 genuri şi 
8 specii. Diversitatea invaziilor parazitare este reprezentată de 4 specii din clasa Cestoda, 
3 specii din clasa Secernentea și 1 specie din clasa Adenophorea. Din totalul de 8 specii 
parazitare constatate, 2 sunt cu impact zoonotic (Syphacia stroma, S. obvelata). Nivelul 
sporit de infestare se datorează faptului că speciile din încrengătura Nematoda sunt 
geohelminți.
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Introducere
Rozătoarele sunt un element extrem de important al ecosistemelor terestre, fiind 

consumatori ai producţiei secundare şi terţiare, servesc ca resursă trofică pentru răpitori, 
fiind astfel importante verigi ale lanţului trofic. În acest context șoarecele gulerat 
(Apodemus flavicollis Melchior, 1834) este una din speciile dominante de rozătoare 
in fauna de mamifere mici a republicii, în special în ecosistemele forestiere, cauzând 
direct sau indirect pagube în agricultură și silvicultură pe de o parte, iar pe de altă parte 
sunt implicate în transmiterea diverşilor agenţi patogeni, inclusiv cei parazitari atât la 
om, cât şi la animale domestice şi sălbatice [5, 13, 23, 25].Populează toate tipurile de 
biotopuri silvice – pădurile, plantațiile, perdelele forestiere, precum și ecotonurile dintre 
pădure și habitatele adiacente. În cercetările anterioare în rezervația ”Plaiul Fagului”. 
Șoarecele gulerat s-a dovedit a fi o specie comună și larg răspândită cu o semnificație 
ecologică constantă și caracteristică pentru toate tipurile de ecosisteme ale rezervației 
[16, 17, 29].

Helminţii din genul Trichinella, Angiostrongylus, Capillaria, Hymenolepis, 
Raillentina, Echinococcus, Schistosoma, Paragonimus şi Echinostoma identificați 
la rozătoarele mici au impact asupra sănătăţii publice, iar Capillaria hepatica şi 
Angyostrongylus cantonensis cauzează sindroame severe la om şi animale [2, 7]. 

Infestarea la om poate fi prin contact direct cu excrementele rozătoarelor sau 
consum de hrană contaminată prin intermediul blănii, picioarelor, urinei sau fecalelor, 
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căzute pe alimente şi indirect prin muşcături de ectoparaziţi vectori, cum ar fi puricii 
şi căpuşele [24]. La animalele carnivore cum ar fi vulpea [6], câinii, pisicile [4, 9, 11], 
infestarea are loc prin consumul direct al rozătoarelor infestate. 

Descrierea amplă a parazitofaunei la rozătoarele mici în Republica Moldova, 
pentru prima dată a fost efectuată de Andreico O., în anii 1958-1960. Astfel, speciile 
din clasa Trematoda au o pondere de 2,14%, Cestoda – 17,54%, Nematoda – 61,7% și 
din Acanthocephala – 0,58%. Clasa Trematoda include 3 specii, Cestoda – 16 specii, 
iar Nematoda – 18 specii de paraziți. În helmintofauna rozătoarelor investigate s-au 
constatat paraziți specifici omului și animalelor domestice: Echinococcus multilocularis, 
Mesocestoides sp., Hymenolepis diminută, Strobilocercus fasciolaris, Trichinella 
spiralis, Hepaticola hepatica, Syphacia stroma și Syphacia obvelata [26, 27]. 

Astfel, din cele menţionate anterior, monitorizarea parazitofaunei la rozătoarele mici 
în diferite arealuri are o importanţă bioecologică, medicală şi veterinară în prevenirea 
transmiterii agenţilor patogeni la om şi animalele implicate în ciclurile biologice ale 
paraziţilor cu rol zoonotic şi epizootic. 

Scopul cercetărilor respective vizează studiul diversităţii parazitofaunei la 
rozătoarele mici în Rezervaţia Naturală „Plaiul Fagului”, din Republica Molodva.

Materiale şi metode 
Cercetările s-au efectuat în Rezervaţia „Plaiul Fagului” în perioada mai-iunie 2015 

în ecosisteme silvice și la ecotonul pădure – biotop palustru, cu vegetație de subarboret 
destul de densă, reprezentată de exemplare tinere de stejar, carpen, frasin, lemn râios, 
alun, corn. Vegetația ierboasă era abundentă și densă, reprezentată de specii higrofile și 
de luncă. Rezervația reprezintă o zonă recreațională pentru vizitatori, iar contactul direct 
sau indirect cu rozătoarele este deosebit de ridicat, sporind, astfel, riscul vehiculării 
unor paraziți de la fauna sălbatică la om. În fiecare biotop au fost amplasate câte 50 
capcane pentru animale vii, la distanța de 5 m una față de alta, care este recomandată 
pentru biotopurile cu etajul subarboretului bine dezvoltat și strat ierbos abundent [3, 19]. 
Investigațiile au fost efectuate pe rozătoare din familia Muridae (Apodemus flavicollis, 
A.sylvaticus, A.agrarius).

Cercetările parazitologice au fost realizate în cadrul Laboratorului de Parazitologie 
şi Helmintologie al Institutului de Zoologie. Indivizii de A.flavicollis colectați pentru 
investigațiile parazitologice, au fost eutanasiați cu soluție de Cloroformi pro narcosi, 
care inhibă conductibilitatea la nivelul centrilor cardiaci, provocând instantaneu 
moartea ușoară fără suferință. Investigațiile de laborator au fost efectuate prin disecţie 
totală a rozatoarelor și examen microscopic al musculaturii (muşchii maseteri, muș. 
braţelor, muş. diafragmului, muş. abdominali, muș. limbii), aparatului cardiorespirator 
(cord, trahee, pulmoni), aparatului digestiv (esofag, stomac, intestin subţire, intestin 
gros, ficat) și aparatului urinar (rinichi, vezica urinară) în vederea stabilirii indicilor 
parazitologici. 

Determinarea speciilor a fost efectuată după RyjicovК. [31, 32], iar sistematic – 
după fauna Europaea [10]. Pentru evaluarea parazitologică s-a determinat prevalenţa 
(%), intensitatea (exemplare/animal) și abundenţa (exemplare/lot) speciilor parazitare 
la rozătoarele investigate. Rezultatele obţinute au fost prelucrate statistic în  
programul Excel. 
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Rezultate și discuții
Au fost capturați în total 23 de indivizi de rozătoare mici din 3 specii (tab. 1), care 

aparţin familiei Muridae (Apodemus flavicollis, A.sylvaticus, A.agrarius). Coeficientul 
de capturare a variat între 6% în luna mai și 23% la sfârșitul lunii iunie. În biotopurile 
cercetate specia dominantă a fost A. flavicollis cu o pondere de 65,2%, având o 
semnificație ecologică caracteristică (W=5,65%) în biotopul dat (tab. 1). 

Tabelul 1. Structura comunității de mamifere mici în biotopul studiat.
Ordinul Familia Specia Nr. A, % ♀ ♂

Rodentia Muridae 
(Gray,1821)

Apodemus flavicollis (Melchior, 1837) 15 65,2 8 7
Apodemus sylvaticus (Lineus, 1758) 4 17,4 1 3
Apodemus agrarius (Pallas, 1771) 4 17,4 4 0
Total 23 100 13 10

Șoarecele de pădure (Apodemus sylvaticus) și șobolanul de câmp (A.agrarius) 
au avut o pondere de 17,4% fiecare, având o semnificație ecologică accesorie, motiv 
pentru care probele prelevate cu valori statistice nesemnificative, nu au fost incluse în 
cercetările parazitologice. 

Șoarecele gulerat (A. flavicollis) este o specie comună în pădurile de foioase, poate 
fi întâlnit atât în interiorul biotopurilor silvice, cât și la ecotonul acestora. Dominanța 
speciei în ecosistemele forestiere a fost înregistrată în diverse tipuri de păduri pe tot 
teritoriul republicii [1, 20, 21, 22]. Fiind o specie mai puternică și mai agresivă, forțează 
speciile cu care conviețuiește să treacă pe alte sectoare sau să-și modifice activitatea 
[15, 18]. Pentru studiul parazitologic au fost selectați în total 15 indivizi (8♀+7♂) de 
A.flavicollis, care s-a dovedit a fi cea mai abundentă specie, comparativ cu celelalte 
specii de rozătoare capturate. 

Structura taxonomică (tab. 2) a speciilor parazitare se încadrează în 3 clase,  
6 familii, 7 genuri şi 8 specii [10]. 

Tabelul 2. Structura taxonomică a parazitofaunei.
Clasa Familia Specia Total

Cestoda
Catenotaeniidae

Skrjabinotaenia lobata (Baer, 1925) 

4 specii
Catenotaenia cricetorum (Kirshenblat,1949)

Anoplocephalidae Paranoplocephala omphaloides (Herman, 1783)
Hymenolepididae Rodentolepis straminea (Goeze, 1782)

Secernentea
Oxyuridae

Syphacia obvelata (Rudolphi, 1802)
3 speciiSyphacia stroma (Linstow, 1884)

Heligmosomidae Heligmosomoides polygyrus (Dujardin, 1845)
Adenophorea Trichuridae Trichuris muris (Scrank, 1788) 1 specie

Diversitatea parazitofaunei (tab. 3) include 8 specii, unde prevalenţa cu 
Paranoplocephala omphaloides constituie 13,3%, intensitatea – 1 (1), iar abundenţa 
– 0,1, respectiv cu Catenoteania cricetorum 6,67%, 1 (1), 0,1, Skrjabinotaenia lobata – 
13,3%, 1,5 (1-2), 0,2 și 4 specii din clasa Secernentea, unde Syphacia stroma – 58,4%, 
110 (24-283), 58,4, Syphacia obvelata – 33,3%, 26,0 (5-53), 9,0, Heligmosomoides 
polygyrus – 6,7%, 5 (5), 0,3, iar cu Trichuris muris prevalenţa este de 20,0%, intensitatea 
– 2 (1-4) și abundenţa de 0,4. 
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Astfel, diversitatea parazitofaunei (tab.3) este constituită din 4 specii din clasa 
Cestoda (Paranoplocephala omphaloides, Catenoteania cricetorum, Skrjabinotaenia 
lobata, Rodentolepis straminea) și 3 specii din clasa Secernentea (Syphacia stroma, 
Syphacia obvelata, Heligmosomoides polygyrus), 1 specie din clasa Adenophorea 
(Trichuris muris). De menționat este faptul că din totalul de 8 specii parazitare 
constatate, 2 din ele sunt cu impact zoonotic (Syphacia stroma, Syphacia obvelata).

Tabelul 3. Diversitatea parazitofaunei.
Clasa Specia Prevalenţa, % Intensitatea, ex. Abundenţa, ex.

Cestoda

Skrjabinotaenia lobata 13,3 1,5 (1-2) 0,2
Catenotaenia cricetorum 6,67 1 (1) 0,1
Paranoplocephala omphaloides 13,3 1 (1) 0,1
Rodentolepis straminea 13,3 1 (1) 0,1

Secernentea
Syphacia obvelata 33,3 26,0 (5-53) 9,0
Syphacia stroma 58,4 110,0 (24-283) 58,4
Heligmosomoides polygyrus 6,7 5,0 (5) 0,3

Adenophorea Trichuris muris 20,0 2,0 (1-4) 0,4

Rezultate cercetărilor efectuate în Republica Moldova la începutul anilor 60 sunt 
diferite de ale noastre, unde nivelul infestării cu specii de Cestoda variază în funcție de 
gazdă. Astfel, prevalența speciei Paranoplocephala omphaloides la Microtus arvalis 
era de 0,76%, Catenoteania cricetorum la Microtus arvalis – 1,51%, la Clethrionomys 
glareolus – 22,32%, iar Skrjabinotaenia lobata la A. flavicollis constituia 4,37% și la A. 
sylvaticus – 2,67%. Unele specii din Nematoda cum ar fi Heligmosomoides polygyrus 
– la A. flavicollis constituia 0,95%, la A. sylvaticus – 1,06%, Trichocephalus muris la 
A. sylvaticus – 1,62%, iar la Mus musculus – 2,5%. Cele mai abundente specii s-au 
dovedit a fi Syphacia obvelata la A. flavicollis cu intensitatea de 21,92% și Syphacia 
stroma – 10,47% [28]. În Rusia, helmintofauna la A. flavicollis este constituită din 
Syphacia stroma cu o prevalență de 76,2%, Heligmosomoides polygyrus – 29,3%, 
Syphacia obvelata – 15,7% și Trichocephalus muris cu 0,82% [30]. Unele specii 
parazitare au fost constatate și în Lituania, dupa cum urmează: Trichocephalus muris 
cu o prevalență de 33,3% la Clethrionomys glareolus, 16,7% – Microtus agrestis; 
Syphacia sp. – 33,3% la Microtus agrestis [14]. În Ungaria, rezultatele investigațiilor 
parazitologice efectuate la Mus musculus, denotă o prevalență a unor specii parazitare 
după cum urmează: Trichocephalus muris de 8,5%, Heligmosomoides polygyrus – 
10,8%, Syphacia obvelata – 5,4%, iar Syphacia stroma – 0,2% [12]. 

Cercetările parazitologice anterioare efectuate în Republica Moldova denotă un 
nivel sporit de infestare la A. flavicollis, unde prevalența speciilor din Trematoda 
constituia 10,19%, Cestoda – 12,42%, Nematoda – 89,8%, iar Acanthocephala – 0,92% 
[26]. În România, la 13 specii de rozătoare mici (Crocidura leucodon, C. suaveolens, 
Sorex araneus, S. minutus, Neomys anomalus, Apodemus agrarius, A. flavicollis, A. 
sylvaticus, A. uralensis, Microtus agrestis M. arvalis, M. subterraneus, Clethrionomys 
glareolus) s-au constat 29 specii parazitare, dintre care: 3 specii (10,3%) din Digenea, 
14 specii (48,3%) din Cestoda, 1 specie (3,5%) din Acanthocephala și 11 specii (38,0%) 
din Nematoda [8]. În Rusia, parazitofauna la A. flavicollis este constituită din: 16 specii 
(18,8%) din Trematoda, 4 specii (25,0%) din Cestoda, 8 specii (50,0%) din Nematoda 
și 1 specie (6,25%) din Acanthocephala [30]. 
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Speciile parazitare constatate în cercetările noastre, au un tropism cu 2 habitate: 
intestin subțire și cecum. Cel mai aglomerat organ s-a dovedit a fi intestinul subțire 
cu 5 specii, dintre care 3 din Cestoda (Paranoplocephala omphaloides, Catenoteania 
cricetorum, Skrjabinotaenia lobata) și 2 din Secernentea (Syphacia stroma, 
Heligmosomoides polygirus). În intestinul gros s-a constatat 1 specie din Adenophorea 
(Trichuris muris). În cecum s-a determinat de asemenea 1 specie din Secernentea 
(Syphacia obvelata). 

Din rezultatele obținute constatăm că cele mai abundente specii s-au dovedit a fi 
Syphacia stroma cu o intensitate de 109,5 exemplare/gazdă și Syphacia obvelata cu o 
intensitate 22,5 exemplare/gazdă. Comparativ cu datele noastre, unii autori din Rusia 
[30] relatează o helmintofaună mai diversă și repartizată în mai multe habitate din 
cadrul gazdei A. flavicollis (174 indivizi). În pulmoni s-a constatat 1 specie (Syngamus 
sp.), în cavitatea toracală – 2 specii (Alaria alata, Macrocanthorynchus catulinus), 
în ficat – 4 specii (Taenia hydatigena larvae, Hydatigera teaniaformis larvae, 
Skrjabinoplagiorchis vigisi, Capilaria hepatica), în intestinul subțire cu 5 specii 
(Syphacia stroma, Heligmosomoides polygirus, Anoplocephaloides dentata, Plaghiorchis 
elegans), iar în intestinul gros 3 specii (Syphacia obvelata, Ganguloterakis spumosa,  
Trichocephalus muris). 

Rezultatele obținute denotă un nivel sporit de infestare, care se datorează faptului 
că unele specii din încrengătura Nematoda sunt ageohelminți (Syphacia stroma, S. 
obvelata), a căror femele depun ouăle fertilizate, în regiunea perianală a gazdei, iar 
infestarea are loc prin autoinvazie ori contact individual între gazde, omiţând astfel 
dezvoltarea în mediul ambiant sau ouăle acestora sunt vehiculate de răpitori (Vulpes 
vulpes), care consumă gazdele infestate, iar unele sunt geohelminți (Heligmosomoides 
polygirus, Trichuris muris), care nu necesită gazde intermediare, larvele cărora sunt 
rezistente, trăiesc liber şi se hrănesc în mediul ambiant cu dezvoltări succesive. Aceste 
particularități favorizează persistența și răspândirea speciilor de paraziți atât în cadrul 
biotopului între indivizii speciilor gazde, cât și în cadrul altor biotopuri.

Concluzii
Specia dominantă de rozătoare mici în ecosistemele forestiere și la ecotonul 1. 

pădure-iaz din Rezervaţia Naturală „Plaiul Fagului” este Apodemus flavicollis cu o 
pondere de 65,2%, având o semnificație constantă (W=5,65%). Șoarecele de pădure 
(A.sylvaticus) și șobolanul de câmp (A. agrarius) au avut o pondere a câte 17,4% 
fiecare, având o semnificație ecologică accesorie.

Diversitatea parazitofaunei este constituită din 4 specii din clasa Cestoda 2. 
(Paranoplocephala omphaloides, Catenoteania cricetorum, Skrjabinotaenia lobata, 
Rodentolepis straminea), 3 specii din clasa Secernentea (Syphacia stroma, S. obvelata, 
Heligmosomoides polygyrus) și 1 specie din clasa Adenophorea (Trichuris muris). De 
menționat este faptul că din totalul de 8 specii parazitare constatate, 2 sunt cu impact 
zoonotic (Syphacia stroma, S. obvelata).

Nivelul sporit al prevalenței totale se datorează faptului că speciile din 3. 
încrengătura Nematoda sunt geohelminți (Heligmosomoides polygirus, Trichocephalus 
muris) și ageohelminți (Syphacia stroma, S. obvelata), particularități care favorizează 
persistența și răspândirea speciilor de paraziți.

Zoologia Zoologia



Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019

123

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019

Studiul a fost efectuat în cadrul proiectelor 11.817.08.13F și 15.187.0211F realizate la 
Institutul de Zoologie.
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