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HELMINTOFAUNA BIBANULUI-COMUN – Perca fluviatilis (Linnaeus, 
1758) DIN DIVERSE BIOTOPURI ACVATICE ALE 
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Rezumat
Lucrarea prezintă rezultatele studiului ihtiohelmintofaunei bibanului-comun din diverse 
bazine acvatice din Republica Moldova. Helmintofauna bibanului-comun este constituită 
din 9 specii  atribuite la 3 încrengături (Platyhelminthes, Nematoda, Acanthocephala) și 
3 clase: clasa Trematoda - 6 specii (Bunodera luciopercae (Müller, 1776) Lühe, 1909, 
Diplostomum spathaceum (Rudolphi, 1819) Olsson, 1876, Tylodelphys clavata (von 
Nordmann, 1832) Diesing, 1850, Clinostomum complanatum (Rudolphi, 1814) Braun, 
1899, Apophallus spp., Ichthyocotylurus sp.), clasa Enoplea - 1 specie (Eustrongylides 
sp.), clasa Palaeacanthocephala - 2 specii (Acanthocephalus lucii (Müller, 1776) Lühe, 
1911, Pomphorhynchus laevis (Zoega in Müller, 1776) Porta, 1908). Din totalul de 
helminți depistați 3 specii sunt agenți etiologici ai ihtiozooantroponozelor (Clinostomum 
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complanatum (Rudolphi, 1814) Braun, 1899, Apophallus sp., Eustrongylides sp.).
Cuvinte cheie: helmintofauna, biban-comun, monoinvazii, poliinvazii, nivel de 
infestare.
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Introducere
În piscicultură deseori este înregistrată moartea în masă atât a puietului, cât și a 

peștilor adulți. Una din cauze poate fi suprapopularea bazinelor acvatice cu pește, ceea 
ce favorizează acumularea în aceste bazine a unui număr mare de agenți etiologici ce 
pot cauza apariția epizootiilor. Mai mult ca atât peștii bolnavi pot cauza prejudicii și 
altor gospodării atâta timp cât sunt utilizați pentru repopularea altor heleșteie [8].

Printre bolile peștilor un loc important îl ocupă cele invazive, produse de agenți 
parazitari din diferite clase. Cele mai răspândite sunt parazitozele produse de protiști 
(flagelate, ciliate, sporozoare, cnidosporidii) și helminți (monogene, trematode, 
cestode, nematode și acantocefali). Acești helminți prezintă pericol atât pentru peștii 
din bazinele acvatice naturale, cât și pentru cei din bazinele acvatice utilizate pentru 
piscicultură [6, 7, 9]. 

Bibanul-comun (Perca fluviatilis Linnnaeus, 1758) este un pește dulcicol din 
familia Percidae. Este răspândit în toate ecosistemele acvatice dulcicole din Europa și 
Asia de Nord. În Republica Moldova se întâlnește în majoritatea ecosistemelor acvatice 
naturale și artificiale, inclusiv cele cu destinație piscicolă (fluviul Nistru și râul Prut, 
lacurile de acumulare Vatra, Dubăsari, Cuciurgan, Costești-Stânca, lacurile Beleu și 
Cahul, bălțile Manta, etc.). Se hrănește cu zooplancton, larvele chironomidelor și alte 
nevertebrate. În timpul reproducerii se poate hrăni cu icrele altor specii de pești. În râuri 
preferă apele limpezi și lin curgătoare. În lacuri și bălți se întâlnește în zonele cu fund 
nisipos, argilos ori mâlos, abundente în vegetație acvatică. Servește ca hrană pentru 
speciile răpitoare valoroase de pești (știucă, șalău, somn) [1, 3].

Studiul helmintofaunei peștilor din fluviul Nistru (cursul mijlociu al fluviului Nistru, 
sectorul Bender-Crocmaz; brațul Turunciuc, cursul mijlociu în sectorul Dubăsari-
Camenca), lacul Cuciurgan, râul Prut (cursul inferior, sectorul Giurgiulești-Leova; 
cursul mijlociu, sectorul Ungheni-Lipcani) de către Mariț N. în perioada anilor 1954-
1962, a pus în evidență infestarea bibanului-comun cu speciile: Bunodera luciopercae, 
Nicolla skrjabini, Ichthyocotylurus variegatus, Diplostomum spathaceum, Tylodelphys 
clavata, Posthodiplostomum brevicaudatum, Apophallus donicus [11].

Studiul helmintofaunei bibanului-comun din ecosistemele acvatice ale Ucrainei 
(cursul superior al fluviului Nistru, râul Nipru, Delta Dunării, Marea Azov) 
relevă infestarea bibanului cu cestodele Triaenophorus nodulosus, Eubothrium 
crassum, Proteocephalus percae, Diphyllobothrium latum, Paradilepis scolecina, 
Neogyporhynchus cheilancristrotus, Valipora campylancristrota [10].

Moșu A., în studiul helmintofaunei peștilor din lacul Sasâc (Ucraina) în perioada 
anilor 1986-1999, menționează prezența mai multor helminți la bibanul-comun, printre 
care: Diphyllobothrium latum (2 plerocercoizi depistați pe peretele intestinal și pe 
mezenter la biban în anul 1995), Diplostomum spp. (D. spathaceum, D. paracaudum), 
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metacercarii genului Ichthyocotylurus, cu o prevalență mai mare a speciei I. pileatus, 
Posthodiplostomum cuticola (extensivitatea invaziei la biban în acest biotop era 
100%), Bunodera luciopercae, Tylodelphys clavata, Metagonimus yokogawai (câțiva 
metacercari de Metagonimus yokogawai au fost depistați în solzi și pe înotătoare la 
biban în anul 1996), Pseudoechinorhynchus borealis, Acanthocephalus lucii, A. 
anguillae (EI-96,0%), Camallanus lacustris [12].

Cojocaru C.D. în studiul helmintofaunei peștilor din România, a stabilit că bibanul-
comun era infestat cu 10 specii de helminți, dintre care o prevalență mai mare o avea 
nematoda Eustrongylides sp. (EI-50,0%) depistat la bibanul din Delta Dunării [2].

În acest context, scopul principal al investigațiilor ihtioparazitologice a constat 
în determinarea taxonomică a speciilor de helminți, evaluarea gradului de infestare a 
bibanului din diferite biotopuri acvatice din Republica Moldova.

Materiale și metode
Pentru cercetările ihtioparazitologice au fost colectate 45 de specimene de biban-

comun din diverse biotopuri acvatice: sectorul inferior al lacului de acumulare 
Dubăsari, afluenții râului Prut - râul Draghiște și râul Racovăț (s. Brânzeni). Examenul 
parazitologic a fost efectuat după metoda standard propusă de Skryabin K.I. (examinarea 
tuturor organelor interne ale animalului) și cea propusă de Dogel V.A. și modificată 
de Bykhovskaia-Pavlovskaia I.E.. Organele parenchimatoase au fost examinate cu 
ajutorul compresorului, iar conținutul tractului digestiv a fost examinat după câteva 
spălări succesive [4, 5, 13].

Pentru determinarea gradului infestării cu helminți a fost utilizat indicele 
extensivității invaziei (EI%) și a intensității invaziei (II) (exemplare/pește).

Rezultate și discuții
Cercetările ihtioparazitologice ale bibanului-comun au pus în evidență prezența a 

9 specii de helminți, cu localizare diversă, încadrați sistematic în 3 clase (Trematoda, 
Enoplea, Paleacanthocephala), 8 familii (Allocreadiidae Looss, 1902, Diplostomidae 
Poirier, 1886, Clinostomidae Lűhe, 1901, Heterophyidae Leiper, 1909, Strigeidae 
Railliet, 1919, Dioctophymidae Railliet, 1915, Echinorhynchidae Cobbold, 1879, 
Pomphorhynchidae Yamaguti, 1939) și 8 genuri (Diplostomum von Nordman, 1832, 
Tylodelphys Diesing, 1850, Clinostomum Leidy, 1856, Apophallus Lühe, 1909, 
Ichtyocotylurus Odening, 1969, Eustrongylides Jägerskiöld, 1909, Acanthocephalus 
Koelreuther, 1771, Pomphorhynchus Monticelli, 1905) (tab.1). Din totalul speciilor de 
helminți depistați, 3 specii sunt agenți etiologici ai ihtiozooantroponozelor: Clinostomum 
complanatum, Apophallus spp., Eustrongylides sp. 

Cercetările ihtioparazitologice a 19 specimene de biban-comun din fluviul Nistru 
(sectorul inferior al lacului de acumulare Dubăsari) au pus în evidență infestarea 
acestora cu helminți din clasa Trematoda: 6 specii – Bunodera luciopercae localizat în 
sacii pilorici și intestin (EI-10,52%, II-1-2 ex.); Ichthyocotylurus sp. localizat pe pereții 
vezicii înotătoare și pe rinichi (EI-89,47%, II-1-24 ex.); Apophallus spp. localizat 
pe tegument, pe înotătoare, în regiunea capului și pe operculi, în țesutul muscular 
superficial, cu extensivitatea invaziei - 78,94% și intensitatea invaziei - zeci de ex. (la 
un specimen au fost depistați 105 metacercari pe înotătoare, 54 în țesutul muscular 
superficial, 87 pe tegument, 57 în regiunea capului și pe operculi) (fig.1). 
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Tabelul 1. Diversitatea helmintofaunei bibanului-comun – Perca fluviatilis L., 1758.
Clasa Familia Specia

Trematoda

Allocreadiidae Looss, 1902, Bunodera luciopercae (Müller, 1776) Lühe, 
1909

Diplostomidae Poirier, 1886

Diplostomum spathaceum (Rudolphi, 1819) 
Olsson, 1876
Tylodelphys clavata (von Nordmann, 1832) 
Diesing, 1850

Clinostomidae Lühe, 1901 Clinostomum complanatum (Rudolphi, 1814) 
Braun, 1899

Heterophyidae Leiper, 1909 Apophallus spp.
Strigeidae Railliet, 1919 Ichthyocotylurus sp.

Enoplea Dioctophymidae Railliet, 
1915 Eustrongylides sp.

Palaeacanthocephala

Echinorhynchidae Cobbold, 
1879

Acanthocephalus lucii (Müller, 1776) Lühe, 
1911

Pomphorhynchidae 
Yamaguti, 1939

Pomphorhynchus laevis (Zoega in Müller, 
1776) Porta, 1908

Fig. 1. Bibanul-
comun – Perca fluviatilis 
L., 1758, infestat cu 
metacercarii trematodei 
Apophallus sp. 

Diplostomum spathaceum localizat în cristalinul globului ocular (EI-10,52%, II 
un ex.); Tylodelphys clavata localizat în corpul vitros al globului ocular (EI-26,31%, 
II-3-9 ex.,); clasa Enoplea: 1 specie – Eustrongylides sp. încapsulat pe mezenter și 
pe organele interne (EI-21,05%, II-1-9 ex.). Multe specimene de Eustrongylides 
sp. au fost depistate în țesutul muscular, după moartea peștelui. Invaziile parazitare 
formate dintr-o singură specie de helminți erau prezente la 10,52% din cazuri, iar la 
89,47% din cazuri, invaziile parazitare erau formate din mai multe specii de helminți 
(fig.2.a). Asociațiile poliparazitare erau reprezentate din 2, 3, 4 asociații de helminți 
(Ichthyocotylurus sp.+Eustrongylides sp.; Ichthyocotylurus sp.+ Apophallus spp.; 
Ichthyocotylurus sp.+ Eustrongylides sp.+ Apophallus spp.; Ichthyocotylurus sp.+ 
Apophallus spp.+ Tylodelphys clavata; Bunodera luciopercae+Ichthyocotylurus sp.+ 
Eustrongylides sp.+ Apophallus spp.). Asociațiile poliparazitare formate din 2 specii de 
helminți erau prezente la 38,46% din cazuri, cu 3 specii de helminți – 53,84%, și cu 4 
specii de helminți în 7,70% din cazuri (fig.2.b).

După datele lui Mariț extensivitatea și intensitatea invaziei cu helminți a bibanului-
comun din lacul Dubăsari era: Bunodera luciopercae (EI-30,0%, II-4-18 ex.), 
Diplostomum spathaceum (depistat la 4 din 7 specimene infestate, intensitatea invaziei 
fiind de 2-26 ex.), Apophallus donicus (EI-30,0%, II-122 ex.). În lacul Cuciurgan 
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extensivitatea și intensitatea invaziei cu helminți era: Bunodera luciopercae (EI-45,2%, 
II-7-14 ex.), Diplostomum spathaceum (EI-84,9%, II-9-73 ex.), Apophallus donicus 
(EI-98-100%, II-2-162 ex.), Tylodelphys clavata (EI81,1%, II-101ex.)[11].

Fig.2. Gradul de infestare (%) cu helminți a bibanului-comun din lacul Dubăsari 
(a- invazii mono- și poliparazitare, b-asociații de helminți).

Cercetările ihtioparazitologice a 18 specimene de biban-comun din râul Racovăț 
au pus în evidență infestarea acestora cu helmiți din clasa Trematoda: 2 specii – 
Ichthyocotylurus sp. localizat pe pereții vezicii înotătoare și pe rinichi (EI-16,66%, II-
1-2 ex.); Diplostomum spathaceum localizat în cristalinul globului ocular (EI-5,55%, II 
- un ex.) și din clasa Palaeacanthocephala: 2 specii – Acanthocephalus lucii localizat în 
intestin și în sacii pilorici (EI-38,88%, II-1-4 ex.); Pomphorhynchus laevis localizat în 
intestin (EI-16,66%, II-3-11 ex.)). Invaziile parazitare formate dintr-o singură specie de 
helminți erau prezente la 58,33%, iar la 41,66% invaziile parazitare erau reprezentate 
de poliinvazii (fig.3). Asociațiile poliparazitare erau formate doar din 2 specii de 
helminți.

Fig.3. Nivelul infestării (%) 
bibanului-comun din râul Racovăț 
cu mono- și poliinvazii.
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Cercetările ihtioparazitologice a 8 specimene de biban-comun din râul Draghiște 
au pus în evidență infestarea acestora cu helminți din clasa Trematoda: 2 specii – 
Clinostomum complanatum, localizat în cavitatea corpului și pe seroase (EI-25,0%, 
II - un ex.); Ichthyocotylurus sp. localizat pe pereții vezicii înotătoare și pe rinichi 
(EI-37,5%, II-2-12 ex.); clasa Palaeacanthocephala: 1 specie – Acanthocephalus lucii 
localizat în intestin (EI-37,5%, II-1-2 ex.). Monoinvaziile constituiau 33,35% din 
cazuri, iar poliinvaziile 66,67% din cazuri (fig.4.a). Asociațiile poliparazitare formate 
din 2 specii de helminți erau prezente la 66,67% din cazuri, iar din 3 specii de helminți 
prezente la 33,33% din cazuri (fig.4,b).

Fig.4. Gradul de infestare cu helminți a bibanului-comun din râul Draghiște  
(a - invazii mono- și poliparazitare, b - asociații de helminți).

Concluzii
1. În rezultatul studiului helmintofaunei bibanului-comun s-a constatat invazia

acestuia cu 9 specii de helminți: Bunodera luciopercae, Diplostomum spathaceum,
Tylodelphys clavata, Clinostomum complanatum, Apophallus spp., Ichthyocotylurus
sp., Eustrongylides sp., Acanthocephalus lucii, Pomphorhynchus laevis.

2. La bibanul-comun din biotopurile acvatice investigate predominau invaziile cu
următoarele specii de helminți: Ichthyocotylurus sp. (EI-89,47% și II-1-24 ex.) și
Apophallus spp. (EI-78,94%, II zeci de ex.) la bibanul-comun din sectorul inferior
al lacului de acumulare Dubăsari; Acanthocephalus lucii (EI-38,88%, II-1-4 ex.) la
bibanul-comun din râul Racovăț, și Ichthyocotylurus sp. (EI-37,5%, II-2-12 ex.) la
bibanul-comun din râul Draghiște.

3. După gradul de infestare a bibanului-comun cu o specie sau mai multe specii de
helminți predominau: poliinvaziile în sectorul superior al lacului de acumulare
Dubăsari (89,47%), monoinvaziile în râul Racovăț (58,33%,), poliinvaziile în râul
Draghiște (66,67%).

4. Din totalul de helminți depistați 3 specii sunt patogene pentru om, animalele și
păsări ihtiofage: Clinostomum complanatum (EI-25,0%, II-un ex.), Apophallus sp.
(EI-78,94%, II-zeci de ex.) și Eustrongylides sp. (EI-21,05%, II-1-9 ex.).
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Lucrarea a fost realizată în cadrul proiectelor naţionale 15.817.02.12 F şi 
20.80009.7007.12. 
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