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rezumat
Cercetările privind studiul parazitofaunei la cervide, din rezervaţiile naturale „Plaiul 
Fagului” și „Codrii” din Republica Moldova au pus în evidenţă un nivel înalt de infestare 
al acestora cu: Strongyloides papillosus - 100,0% de cazuri, Fasciola hepatica - 25,0%, 
Toxocara vitulorum – 18,8%, Moniezia benedeni, Trichostrongylus axei şi Dicrocoelium 
lanceolatum a câte 12,5% de cazuri, iar Cooperia punctata şi Ostertagia ostertagi, 
respectiv a câte 6,3% de cazuri. Totodată, au fost elaborate metode eficace, inofensive, 
necostisitoare și simple de deparazitare, prin alimentarea suplimentară a cervidelor în 
perioada geroasă de iarnă, când este insuficienţă de hrană. Astfel, efectuarea concomitentă a 
dehelmintizării, cu utilizarea preparatului antihelmintic Brovalzen pulbere şi compensării 
necesităţilor fiziologice al organismului în vitamine, oligoelemente, minerale concentrate 
asimilabile prin administrarea şrotului de porumb, grâu și adaus de Premix (Milki Lanci), 
a permis deparazitarea animalelor în condiţii naturale, sporirea efectului terapeutic și 
însănătoşirea cervidelor în 93,4-96,7% din cazuri și totodată, înlăturarea deficitului de 
vitamine, oligoelemente, minerale concentrate asimilabile induse de agenții parazitari, 
fapt care asigură păstrarea efectivelor populaţiilor de cervide sănătoase şi al potenţialului 
lor majorat de reproducere în natură.
Cuvinte cheie: cervide, parazitofaună, rezervație naturală, pofilaxie, tratament.
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introducere
Studierea procesului de infestare și elaborarea măsurilor inovative de diminuare 

și combatere a parazitozelor la animalele sălbatice, în special la cervide, constituie o 
problemă importantă fundamentală şi, mai ales, aplicativă, deoarece unele specii de 
paraziți sunt gazde intermediare în ciclul de dezvoltare al diverselor specii de paraziţi, 
care la rândul lor sunt periculoase atât pentru om, cât şi pentru animalele domestice. 
Parazitozele sunt cele mai frecvent întâlnite maladii la animalele sălbatice, care 
determină pierderi economice esenţiale faunei cinegetice [4; 5; 6; 8; 10; 13; 14; 18]. 

Modificările, care au avut loc în sectorul zootehnic în ultimele două decenii, în 
legătură cu împroprietărirea pământului, reorganizarea unităţilor zootehnice, formarea 
multiplelor ferme mici, redislocarea unui număr mare de animale de la complexe 
în gospodării particulare, duc la schimbarea radicală a faunei parazitare. Bovinele, 
care se aflau în stabulaţie, trecând la păşunat în diferite staţii antropogene, pătrund 
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şi în rezervaţiile naturale, unde pot transmite agenţi patogeni animalelor sălbatice. 
Mamiferele sălbatice contribuie esenţial la formarea și păstrarea focarelor naturale de 
agenți parazitari, comuni pentru animalele domestice şi om, deoarece în majoritatea 
cazurilor parazitozele animalelor sălbatice sunt comune şi celor domestice. Dislocarea 
şi păşunarea diverselor specii şi variate vârste de animale domestice şi sălbatice pe 
teritorii limitate, care permit acumularea diverşilor agenţi parazitari, favorizează 
formarea și menținerea focarelor de paraziţi comuni acestora [1; 2; 3; 7; 9; 17].

Elaborarea măsurilor inovative de deparazitare ale cervidelor infestate, constituie 
o problemă importantă fundamentală şi, mai ales, aplicativă, deoarece și cervidele 
ca și alte animale sălbatice sunt gazde definitive în ciclul de dezvoltare al diverselor 
specii de paraziţi, care sunt periculoase atât pentru animalele domestice, cât şi pentru 
om. Maladiile parazitare, nu numai că reţin creşterea şi dezvoltarea cervidelor, dar 
pot provoca atât direct moartea acestora, prin apariţia unor maladii, cât şi indirect prin 
slăbirea sau epuizarea organismului şi mărirea posibilităţii de capturare al acestora de 
către răpitori. Multiplele măsuri, îndreptate la mărirea numerică a cervidelor, nu vor fi 
suficiente, până ce nu vor fi întreprinse şi măsuri de combatere a faunei parazitare, care 
are o însemnătate deosebită [2, 11; 12; 15; 19]. 

Materiale şi metode
Investigaţiile cu privire la determinarea faunei parazitare la animale sălbatice 

s-au efectuat în perioada anilor 2012-2017 în cadrul Laboratorului de Parazitologie 
şi Helmintologie al Institutului de Zoologie. Eşantioanele biologice s-au colectat 
de la cervide (cerb nobil, cerb cu pete, căprior), din rezervaţiile Naturale “Codrii”  
și „Plaiul Fagului”.

În realizarea obiectivelor propuse s-au utilizat metode coproovoscopice (Fulleborn, 
Darling), coprolarvoscopice (Popov, Baermann), investigaţii parazitologice parţiale 
(după K.I. Skriabin) şi a spălării succesive. Intensivitatea invaziei cu nematozi, ouă de 
fasciole, dicrocelii, oochişti de eimerii s-a stabilit în 5g feţes, în 10 câmpuri microscopice 
vizuale (10x40).

rezultate și discuţii
Studiul parazitofaunei la cervide, din rezervaţiile naturale „Plaiul Fagului” și 

„Codrii” din Republica Moldova a pus în evidenţă un nivel înalt de infestare al lor 
cu diverşi agenţi parazitari ca: Strongyloides papillosus - 100,0% de cazuri, Fasciola 
hepatica - 25,0%, Toxocara vitulorum – 18,8%, Moniezia benedeni, Trichostrongylus 
axei şi Dicrocoelium lanceolatum a câte 12,5% de cazuri, Cooperia punctata şi 
Ostertagia ostertagi, respectiv a câte 6,3% de cazuri.

Investigațiile date au avut drept scop elaborarea metodelor eficace, inofensive, 
necostisitoare, simple de deparazitare prin alimentarea suplimentară a cervidelor în 
perioada geroasă de iarnă, când este insuficienţă sau lipsă de hrană.

Hrana suplimentară are următoarea componență: concentrate în amestec cu preparat 
antiparazitar –Brovalzen, pulbere. Hrana complementară includea ingrediente luate în 
următorul raport, mas. % 

1. Brovalzen (pulbere) 10,0 g
2. Premix (Milki Lanci)        1,75-2,0%
3. Şrot de porumb 2,0 kg
4. Şrot de grâu 1,0 kg
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Dehelmintizarea cervidelor s-a efectuat în perioada de iarnă, pe o vreme geroasă 
şi în lipsă sau insuficienţă de hrană, atunci când concentratele administrate cu amestec 
de preparat antiparazitar sunt consumate benefic de către cervide, iar toate formele 
parazitare eliminate din organism sub influenţa preparatului antiparazitar sunt distruse, 
la temperaturi scăzute. Brovalzen (pulbere) – substanţa activă este albendazol.  
Într-un gram de Brovalzen se conţine 75 mg de Albendazol. Albendazolul face 
parte din grupa benzimidamidelor, blochează sinteza proteinelor şi ca rezultat se 
dereglează transportul intercelular ale substanţelor nutritive şi schimbul substanţelor  
(acidului adenozintrifosforic şi a glucozei), diminuează reacţiile mitocondrice, pe calea 
reducerii acţiunii fumarat reductazei ce apoi duce la moartea paraziţilor. Este efectiv 
asupra formelor mature şi larvare ale nematodelor localizate în tractul gastro-intestinal şi 
în pulmoni. Este un antihelmintic cu spectru larg, se absoarbe rapid şi difuzează în toate 
organele, indiferent de specia şi categoria animalelor tratate. Este recomandat pentru 
dehelmintizarea rumegătoarelor, administrat într-o singură repriză, având acţiune asupra 
nematodelor gastro-intestinale şi pulmonare din familiile: Anisakidae, Ancylostomatidae, 
Ascaridae, Dictyocaulidae, Oxyuridae, Protostrongylidae, Strongylidae, Syphacidae, 
Trchuridae, Trichonematidae, Trichostrongylidae. De asemenea, posedă acţiune 
asupra formelor mature a trematodelor (Fasciolidae, Dicrocelidae), precum și 
asupra cestodelor din familiile: Avitellinidae, Anoplocephalidae, Taeniidae [16].  
Premixul (Milki Lanci), utilizat în hrana cervidelor, este un produs pe bază de vitamine, 
oligoelemente, minerale concentrate asimilabile, recomandate pentru animalele 
rumegătoare. Prin urmare, sa efectuat dehelmintizarea animalelor în condiţii naturale 
şi, totodată, compensarea deficitului, în această perioadă, cu vitamine, oligoelemente, 
minerale concentrate asimilabile, ce permit păstrarea efectivelor populaţiilor speciilor 
de cervide sănătoase şi potenţialul lor majorat de reproducere în natură. De asemenea, 
aceste măsuri inovative de deparazitare permit de a folosi efectiv şi econom atât hrana, 
premixul, cât şi preparatul antiparazitar. 

Hrăna complementară cu adaus de preparat antiparazitar Brovalzen (pulbere) şi 
premix (Milki Lanci), este calculată pentru un animal cu masa medie de 50-70 kg şi 
s-a pregătit în felul următor. În 2 kg de şrot de porumb şi 1 kg şrot de grâu se adaugă 
10,0 g Brovalzen (pulbere) şi 60 g premix (Milki Lanci), care se amestecă bine, timp 
de 10-15 minute, până la formarea unei mase uscate omogene care se administrează 
în hrănitoare. Pentru controlul experimental ale componentelor și stabilirea unei înalte 
eficacități antiparazitare a preparatului Brovalzen (pulbere) la cervide au fost pregătite 
5 variante de amestecuri. Variantele experienţelor sunt prezentate în tabelul 1. 

Rezultatele obținute au demonstrat că dozele optimale au fost în variantele 3 şi 4.
După determinarea efectivului şi densității cervidelor pe un anumit teritoriu 

se efectuează analiza coprologică a eşantioanelor biologice la prezenţa ouălor de 
helminţi. Reieşind din efectivul de cervide și specificul lor de infestare, se pregăteşte 
hrana suplimentară cu adaus de preparat antiparazitar şi premix, care se distribuie în 
hrănitoarele special amenajate, instalate din timp, special pentru hrănirea complementară 
a cervidelor în perioada nefavorabilă a anului. Animalele cunosc aceste locuri unde 
sunt amplasate hrănitoarele, iar în perioada geroasă a anului, cu zăpadă şi în lipsa sau în 
insuficienţa de hrană din pădure, se apropie de aceste hrănitoare din care consumă hrana 
complementară adusă de îngrijitori. În această perioadă recomandăm să se efectueze 
odată cu hrănirea suplimentară a cervidelor şi deparazitarea acestora. 
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Tabelul 1. componența hranei complimentare.

Variante brovalzen 
pulbere, g

premix 
(Milki lanci), g

Şrot de 
porumb, kg

Şrot de  
grâu, kg

Componenţa 1 8,0 50,0 1,6 0,6
Componenţa 2 9,0 55,0 1,8 0,8
Componenţa 3 10,0 60,0 2,0 1,0
Componenţa 4 11,0 65,0 2,2 1,2
Componenţa 5 12,0 70,0 2,4 1,4

Metoda de deparaztare a cervidelor s-a aplicat în lunile geroase ale anului: ianuarie – 
februarie, conform dozelor indicate în instrucţia de utilizare a preparatului antiparazitar 
Brovalzen pulbere şi a efectului acestuia atât asupra formelor parazitare adulte, cât şi 
larvare, efectuată în 2 reprize, cu interval de 12-14 zile.

După efectuarea dehelmintizării peste 2-3 săptămâni se efectuează analiza 
eşantioanelor biologice de la cervide pentru a stabili eficacitatea deparazitării. 
Rezultatele deparazitării sunt prezentate în tabelul 2.

Tabelul 2. rezultatele cercetărilor coprologice de până şi după aplicarea tratamentului 
antiparazitar, Brovalzen, pulbere, 1,0 g la 10 kg masă vie.

locul desfăşurării  
cercetărilor

Numărul de 
animale

examinate

Extensivitatea invaziei, %
până la

 dehelmintizare
după

dehelmintizare

căpriori cerbi căpriori cerbi căpriori cerbi

rezervaţia naturală 
„Codrii” 30 20 100,0 95,0 6,6 5,0

rezervaţia naturală 
„Plaiul Fagului” 40 30 100,0 100,0 5,0 3,3

Rezultatele cercetărilor au demonstrat, că metoda inovativă de deparazitare a 
cervidelor a permis asigurarea acestora cu vitamine, oligoelemente, minerale concentrate 
asimilabile deficitare în hrană din natură în perioada rece a anului şi de a efectua, în 
scop curativ – profilactic, dehelmintizarea lor cu minimum de cheltuieli. 

Astfel, efectuarea concomitentă a dehelmintizării şi compensării necesităţilor 
fiziologice ale organismului în vitamine, oligoelemente, minerale concentrate 
asimilabile, a dat un efect calitativ nou, care permite de a spori supravieţuirea şi 
potenţialul de reproducere al cervidelor în condiţii naturale. Aceste măsuri inovative 
de diminuare și combatere a parazitozelor la cervide pot fi utilizate cu succes în toate 
zonele forestiere din Republica Moldova, populate de cervide. 

concluzii
Utilizarea preparatului 1. Brovalzen pulbere, în complex cu hrana complimentară, 

permite deparazitarea animalelor în condiţii naturale, sporirea efectului terapeutic și 
însănătoşirea cervidelor în 93,4 - 96,7% din cazuri.

Administrarea şrotului de porumb şi grâu cu adaus de 2. Premix (Milki Lanci) 
la cervide în perioada de iarnă, compensează deficitul de vitamine, oligoelemente, 
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minerale concentrate asimilabile, ce permite păstrarea efectivelor populaţiilor de 
cervide sănătoase şi potenţialul lor majorat de reproducere în natură.

Măsura inovativă recomandată de deparazitare a cervidelor nu este costisitoare 3. 
şi nu necesită volum mare de muncă, permite de a utiliza efectiv şi econom atât hrana, 
premixul, cât şi preparatul antiparazitar. 

Metoda de deparazitare a cervidelor este aplicată cu succes în silvicultură 4. 
de către Agenţia de Stat „Moldsilva” (Act de implementare nr.01-11/458 din  
09 decembrie 2014).
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