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Rezumat
Studiul a avut ca scop determinarea structurii epidemiologice a parazitofaunei la 
Clethrionomys glareolus. Paraziţii identificaţi la Clethrionomys glareolus din Rezervația 
Naturală „Plaiul Fagului” taxonomic se încadrează în 3 clase, 7 ordine, 13 familii, 14 
genuri şi 15 specii. Caracteristica epidemiologică a parazitozelor este reprezentată de 
3 specii cu impact zoonotic (Syphacia stroma, Syphacia obvelata, Strongyloides ratti), 
având o pondere de 20,0%, de o specie cu impact epizootic (Taenia pisiformis), respectiv 
6,6%, de 4 specii cu impact mixt (Plagiorchis elegans, Hydatigena taeniaformis, 
Mesocestoides lineatus, Capillaria hepatica) – 26,7% și de 7 specii caracteristice 
rozătoarelor (Paranoplocephala omphalodes, Catenotaenia cricetorum, Skrjabinotaenia 
lobata, Heligmosomoides polygyrus , Trichocephalus muris, Rodentolepis straminea, 
Mastophorus muris) cu o pondere de 46,7% din cazuri.
Cuvinte cheie: paraziți, prevalență, rozătoare, Clethrionomys glareolus, Rezervația 
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Introducere
Zoonozele parazitare sunt răspândite în efective mari de animale sălbatice și 

domestice,  iar un număr considerabil de reprezentanți – și în populațiile umane, 
copiii  fiind cei mai afectaţi. Unele parazitozoonoze sunt contractate în copilărie, dar 
exprimarea clinică apare după mai mulţi ani, cu consecinţe deosebit de grave [6]. 

Rozătoarele sunt considerate cele mai abundente şi distructive grupe de animale, 
care cauzează pagube importante în agricultură și sunt implicate în transmiterea 
unei diversități mari de agenţi patogeni la alte animale sălbatice, animale domestice 
şi om [7, 13,18, 20]. O diversitate mare de specii parazitare din genurileTrichinella, 
Angiostrongylus, Capillaria, Hymenolepis, Raillentina, Echinococcus, Schistosoma, 
Paragonimus şi Echinostoma, stabilite la rozătoarele mici, au impact asupra sănătăţii 
publice, pe când Capillaria hepatica şi Angyostrongylus cantonensis cauzează 
sindroame severe la om şi unele specii de animale [2, 9]. În general, infestarea la 
om poate fi prin contact direct cu excrementele rozătoarelor sau consum de hrană 
contaminată prin intermediul blănii, picioarelor, urinei sau fecalelor căzute pe alimente 
şi indirect – prin muşcături de ectoparaziţi-vectori, cum ar fi puricii şi căpuşele [19]. 
La animalele carnivore, cum ar fi vulpea [8], câinii [4, 5] și pisicile [10, 11], infestarea 
are loc prin consumul direct al rozătoarelor infestate. Evoluţia zoonozelor la om şi 
animale determină pagube incalculabile prin pierderi de vieţi omeneşti sau trecerea 
la incapacitatea de muncă a unui număr considerabil de persoane. La animale aceste 
maladii provoacă pagube considerabile prin mortalitate şi morbiditate. Aceasta din urmă 
se exprimă prin scăderea greutăţii corporale şi productivităţii animaliere, reducerea 
fertilității, precum şi confiscarea cărnii şi organelor infestate [1, 21]. 

Pentru prima dată în Republica Moldova, descrierea amplă a parazitofaunei la 
rozătoarele mici a fost efectuată de Andreico O. în anii 1958-1960. Rezultatele acestor  
cercetări denotă faptul că speciile din clasa Trematoda aveau o pondere de 2,14%, din 
Cestoda – 17,54%, Nematoda – 61,7%, iar din clasa Acanthocephala – 0,58% din cazuri. 
În helmintofauna rozătoarelor investigate s-au identificat paraziți specifici omului și 
animalelor domestice: Plagiorchis sp., Echinococcus multilocularis, Mesocestoides 
sp., Hymenolepis diminută, Strobilocercus fasciolaris, Tricihinela spiralis, Hepaticola 
hepatica, Syphacia stroma și Syphacia obvelata [22, 23]. 

Astfel, monitorizarea parazitofaunei la rozătoarele mici în diferite arealuri are o 
importanţă bioecologică, medicală şi veterinară în prevenirea transmiterii agenţilor 
patogeni la om şi alte mamifere implicate în ciclurile biologice ale paraziţilor. 

Cercetările au avut ca scop descrierea structurii epidemiologice a parazitofaunei 
la șoarecele scurmător (Clethrionomys glareolus) și identificarea roluluiacestei 
specii gazdăîn transmiterea parazitozelor în lanţul zoonotic şi epizootic din cadrul 
ecosistemului forestier al Rezervaţiei Naturale „Plaiul Fagului”.

Materiale şi metode
Cercetările ecologice privind identificarea gazdelor de rozătoare mici  au fost 

realizatepe un eșantion de 29 specimene de C. glareolus (18 femele, 11 masculi), 
colectate în perioada 2015–2018 din ecosistemele forestiere ale Rezervaţiei Naturale 
„Plaiul Fagului”,cu diverse biotopuri naturale, inclusiv habitate umede, zona de 
ecoton (pădure, lizieră-malul iazului, poiană trofică cu vegetație ierboasă) și biotopuri 
antropizate, reprezentate de agrocenoze (porumb, lucernă, livadă părăsită, pârloagă). 
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Capturarea rozătoarelor a fost efectuată prin amplasarea capcanelor pentru animale 
vii, la distanța de 5 m una față de alta. Această metodologie este recomandată pentru 
biotopurile cu etajul subarboretului bine dezvoltat și strat ierbos abundent [15]. 

Rozătoarele colectate au fost eutanasiate cu soluție de Cloroformi pro narcosi, care 
inhibă conductibilitatea la nivelul centrilor cardiaci, provocând instantaneu moartea 
ușoară fără suferință. 

Investigațiile parazitologice de laborator au fost efectuate prin disecţie totală 
a rozătoarelor și examenul microscopic al sistemului muscular (muşchii maseteri, 
braţelor, diafragmei) și organelor interne (trahee, pulmoni, cord, limbă, esofag, stomac, 
intestin subţire, intestin gros, ficat, splină, rinichi, vezică urinară) în vederea stabilirii 
structurii helmintofaunei și determinării indicilor parazitologici. Identificarea speciilor 
a fost efectuată după Rîjikov K. [28, 29]. Gradul de infestare cu Capillaria  hepatica 
a fost determinat prin estimarea volumetrică a porțiunii de ficat afectat (+ constituie 
25,0%, ++ – 50,0%, +++ – 75,0%, ++++ – 100%). 

Evaluarea parazitologică se bazează pe determinarea prevalenţei (%), intensității 
(exemplare/animal) și abundenţei (exemplare/lot) speciilor parazitare la animalele 
investigate. Rezultatele obţinute au fost interpretate în programul Excel. 

Rezultate şi discuţii
Șoarecele scurmător (C. glareolus) taxonomic aparține familiei Cricetidae, ordinul 

Rodentia, clasa Mammalia și este caracteristic pentru pădurile zonei temperate. Această 
specie de rozătoare se întâlnește în biotopuri forestiere luminoase, poienile din sectoare 
cu subarboret și la lizieră, pe terenuri umede de la marginea bălților.Poate fi întâlnită 
în depozite și locuințele oamenilor, situate în apropierea pădurilor. Este una dintre cele 
mai numeroase specii de rozătoare, se concentrează în pădurile unde există buturugi 
putrede, multe vreascuri și copaci doborâți. Își construiește cuibul în galerii simple 
cu 2-3 ieșiri, la adâncimi mici, în trunchiurile arborilor putrezi. Se hrănește cu frunze, 
lăstari, fructe și semințe de plante (ierboase, arbori, arbuști), ciuperci, mușchi, licheni și 
diferite animale nevertebrate (larve, insecte). Fiind o specie silvicolă, C. glareolus este 
componentul principal în lanțul trofic al multor specii de mamifere și păsări răpitoare 
din cadrul ecosistemelor forestiere [14].

Rezultatele investigațiilor parazitologice de laborator denotă faptul că 
taxonomia parazitofaunei (tab. 1) este încadrată în 4 clase, 7 ordine, 12 familii, 
14 genuri şi 15 specii, dintre care 1 specie parazitară aparţine clasei Trematoda, 7 
specii - clasei Cestoda, 5 specii – clasei Secernentea, iar 2 specii fac parte din clasa  
Adenophorea [30].

Diversitatea variată a parazitofaunei este influenţată şi de faptul că ecosistemele 
investigate din Rezervația Naturală „Plaiul Fagului” includ o vegetație de subarboret 
dens de stejar, carpen, frasin, lemn râios, alun, corn și o vegetație ierboasă abundentă 
și densă de specii higrofile și de luncă. Totodată, ecosistemele reprezintă zone 
recreaționale pentru vizitatori, ceea ce denotă un risc major de contact direct sau 
indirect cu rozătoarele, sporind astfel, pericolul vehiculării unor specii de paraziți de la 
fauna sălbatică la om.

Analiza cantitativă a indicilor parazitologici pune în evidență o prevalență cu 
Plagiorchis elegans de 13,8%, o intensitate de 3,8 ex, iar abundența de 0,51 ex, respectiv 
cu Mesocestoides lineatus larvae  – 14,0%, 1,5 ex, 0,2 ex, Paranoplocephala omphalodes  
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– 10,3%, 2,7 ex, 0,28ex,  Rodentolepis  straminea – 69,0%, 3 ex, 0,2 ex, Hydatigena  
taeniaeformis larvae– 10,3%, 1 ex, 0,1 ex, Catenotaenia cricetorum – 10,3%, 2,7 ex, 
0,28 ex, Skrjabinotaenia lobata – 10,3%, 3 ex, 0,31 ex, Taenia pisiformis – 13,7%, 1,0 
ex, 0,14 ex, Capillaria  hepatica – 27,5%, iar intensitatea este medie (+++), Syphacia 
stroma – 17,2%, 94,0 ex 22,8 ex, 22,8 ex, Syphacia obvelata – 24,1%, 84,9 ex, 23,4 ex, 
Heligmosomoides  polygyrus  – 10,0%, 5,3 ex, 0,72 ex, Strongyloides ratti – 6,9%, 23,3 
ex, 2,4  ex, Mastophorus muris – 17,2%, 3,6 ex, 0,62 ex și cu Trichocephalus muris 
prevalența este 17,2%, intensitatea este 3,8 ex, iar abundența este 0,65 ex. 

Tabelul 1. Diversitatea parazitofaunei la C. glareolus. 
Clasa Familia Specia Prevalenţa, % Intensitatea, ex Abundenţa, ex

Trematoda Plagiorchidae P. elegans 13,8 3,8 0,51

Cestoda

Catenotaeniidae
S. lobata 10,3 3,0 0,31

C. cricetorum 10,3 2,7 0,28

Anoplocephalidae P. omphalodes 10,3 1,0 0,1

Hymenolepididae R. straminea 69,0 3,0 0,2

Taeniidae
H. taeniaeformis 10,3 1,0 0,1

T. pisiformis 13,7 1,0 0,1

Mesocestoididae M. lineatus 14,0 1,5 0,2

Secernentea

Oxyuridae
S. obvelata 24,1 84,9 23,4

S. stroma 17,2 94,0 22,8

Heligmosomidae H. polygyrus 10,0 5,3 0,72

Spirocercidae M. muris 17,2 3,6 0,6

Strongyloididae S. ratti 6,9 23,3 2,4

Adenophorea
Trichuridae T. muris 17,2 3,8 0,6

Capilariidae C. hepatica 27,5 +++ -

Sumând datele obținute, constatăm o încărcătură parazitară sporită la 
specimenele investigate: ponderea speciilor din clasa Trematoda constituie 6,7%, a 
speciilor din clasa Cestoda – 46,7%, din Secernentea – 33,3%,iar a celor din clasa  
Adenophorea – 13,3%.

Endoparazitismul este caracterizat de 3 specii (20,0%) de biohelminți cu parazitism 
obligatoriu staționar larvar (H. taeniaeformis larvae, T. pisiformis larvae, M. lineatus 
larvae), 6 specii (40,0%) de biohelminți (P. elegans, S. lobata, C. cricetorum, P. 
omphalodes , R. straminea, M. muris) și 6 specii (40,0%) de geohelminți (S. stroma, 
S. obvelata, C. hepatica, T. muris, H.  polygyrus , S. ratti) cu parazitismul obligatoriu 
staționar imaginal.

Tipologia evolutivă este reprezentată de 6 specii parazitare (40,0%), care se 
dezvoltă după modelul monoxen (S. stroma, S. obvelata, C. hepatica, T. muris, H.  
polygyrus, S. ratti), 9 specii (60,0%) cu evoluție polixenă, inclusiv 7 specii (77,8%) cu 
dezvoltare după modelul dixen cu prezența formelor exogene (H. taeniaeformis larvae, 
T. pisiformis larvae, M. muris, S. lobata, C. cricetorum, P. omphalodes ,  R. straminea) 
și 2 specii (22,2%) cu evoluție după modelul trixen (P. elegans, M. lineatus larvae). 

Caracteristica habituală (fig. 1) este reprezentată de 2 specii (13,3%) cu localizare 
gastrică (P. elegans, M. muris), 7 specii (46,7%) cu localizare în intestinul subțire (S. 
lobata, C. cricetorum, P. omphalodes, R. straminea, S. stroma, H. polygyrus, S. ratti), 
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2 specii (13,3%) cu localizare în intestinul gros (S. obvelata, T. muris), 3 specii 
(20,0%) cu localizare în cavitatea toracală și abdominală (H. taeniaeformis larvae, 
T.pisiformis larvae, M. lineatus larvae) și 1 specie (6,7%) cu localizare în parenchimul  
hepatic (C. hepatica).

Figura 1. Caracteristica habituală a helminților  la C. glareolus.

Caracteristica epidemiologică (tab. 2) denotă 4 categorii de parazitoze (zoonotice, 
epizootice, mixte, caracteristice rozătoarelor). Din categoria parazitozelor cu impact 
zoonotic (parazitozoonoze) fac parte 3 specii din încrengătura Nematoda (Syphacia 
stroma, Syphacia obvelata, Strongyloides ratti), 1 specie cu impact epizooticîncadrată în 
clasa Cestoda (Taenia pisiformis larvae), 4 specii cu impact mixt(zoonotic+epizootic), 
inclusiv 1 specie din clasa Trematoda (Plagiorchis elegans), 2 specii din clasa Cestoda 
(Mesocestoides lineatus larvae, Hydatigena taeniaeformis larvae) şi 1 specie din 
încrengătura Nematoda (Capillaria  hepatica), iar specii caracteristice rozătoarelor 
studiate (Cricetidae) s-au constatat în total 7, inclusiv 3 specii din clasa Cestoda 
(Skrjabinotaenia lobata, Paranoplocephala omphalodes, Catenotaenia cricetorum) 
şi 4 specii din încrengătura Nematoda (Heligmosomoides polygyrus, Trichocephalus 
muris, Mastophorus muris, Rodentolepis straminea). 

Analizând bioecologia paraziților, constatăm că speciile parazitare cu impact 
zoonoticMesocestoides lineatus larvae și Hydatigena taeniaformis larvae din clasa 
Cestoda, parazitează în forma adultă în intestin la carnivore (Canis lupus, Vulpes vulpes, 
Felis catus), iar forma larvară numită Metacestoda (Cisticercus fasciolaris) parazitează 
în ficat și cavitatea peritoneală la rozătoare şi om Capillaria hepatica este un geohelmint 
care parazitează în ficat la rozătoare, lagomorfe (leporide), suine, carnivore, primate și 
om, iar vulpea are rol de gazdă vector mecanic, care vehiculează formele parazitare. 
Syphacia stroma și Syphacia obvelata sunt ageohelminți fără dezvoltare în mediul 
ambiant și parazitează intestinul subțire și gros la rozătoare și om.

Specia cu impact epizooticTaenia pisiformis larvae este un biohelmint, 
care parazitează în stadiu adult în intestin la carnivore (Canis lupus, Vulpes 
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vulpes, Felis catus), iar în stadiu larvar se localizează pe viscere în cavitatea  
peritoneală la rozătoare.

Speciile Skrjabinotaenia lobata, Paranoplocephala omphalodes, Catenotaenia 
cricetorum din clasa Cestoda şi Heligmosomoides polygyrus, Trichocephalus 
muris, Mastophorus muris, Rodentolepis straminea din încrengătura Nematoda sunt 
caracteristice rozătoarelor și parazitează în intestin. 

Tabelul 2. Caracteristica epidemiologică a parazitofaunei la C.glareolus.

Impact
Clasa

Total
Trematoda Cestoda Nematoda

Zoonotic - -
S. stroma

S. obvelata
S. ratti

3 specii

Epizootic - T. pisiformis - 1 specie

Mixt P. elegans H. taeniaeformis
M. lineatus C.  hepatica 4 specii

Rozătoare
P. omphalodes 
C. cricetorum

S. lobata

H.  polygyrus 
T. muris

R. straminea
M. muris

7 specii

Rezultatele cercetărilor efectuate în Republica Moldova la începutul anilor’ 60, 
diferă de ale noastre. Astfel, prevalența cestoduluiP. omphalodes  la M. arvalis era de 
0,76%, C. cricetorum la M. arvalis – 1,51%, la C. glareolus  – 22,32%, iar S.lobata la 
A. flavicollis constituia  4,37% și la A. sylvaticus – 2,67%. Unele specii din încrengătura 
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 era de 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% [24]. 

În România, la 13 specii de rozătoarele 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, C. glareolus) 
s-au constatat 29 de specii parazitare, dintre care: 3 specii (10,3%) din clasa Digenea, 
14 specii (48,3%) din clasa Cestoda, 1 specie (3,5%) din clasa Acanthocephala și 11 
specii (38,0%) din clasa Nematoda [3]. 

În Rusia, parazitofauna la A. flavicollis este constituită din 16 taxoni: 16 specii 
(18,8%) din clasa Trematoda, 4 specii (25,0%) din clasa Cestoda, 8 specii (50,0%) din 
clasa Nematoda și 1 specie (6,25%) din clasa Acanthocephala [27]. 

În Lituania, după cum urmează: Trichocephalus muris cu o prevalență de 
33,3% la C. glareolus, 16,7% – Microtus agrestis; Syphacia sp. – 33,3% la  
M. agrestis [25, 26]. 

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% din cazuri [12]. 
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Așadar, comparativ cu anii precedenți, rezultatele obținute denotă o majorare 
considerabilă a indicilor invazionali. Acest fapt se datorează, probabil, suprafețelor 
mari de pârloage cu condiții favorabile pentru dezvoltarea rozătoarelor mici. Totodată, 
sporirea considerabilă a numărului de vulpi (de 10–20 ori), în hrana cărora predomină 
rozătoarele mici (70%), favorizează  răspândirea formelor parazitare libere în diferite 
arealuri [16, 17].

Rezultatele studiului bioecologic dovedesc faptul că rozătoarele mici investigateau 
rolul de formare și menținere a focarelor de parazitoze cu risc zoonotic și epizootic, 
contribuind, totodată, la stabilitatea funcţională a biosistemelor parazitare și 
determină caracterul de focalitate naturală a biocenozelor din ecosistemele naturale şi 
antropizate.

Protecția biodiversităţii a devenit o problemă majoră la nivel mondial, cu interes 
sporit în ultimele decenii, din cauza intensificării factorului antropic cu impact 
negativ asupra ecosistemelor naturale. În acest context este inevitabilă monitorizarea 
biodiversităţii pentru asigurarea unui echilibrul dinamic și constant.

Concluzii
1. Structura taxonomică a parazitofaunei la C. glareolus este constituită din 4 

clase, 7 ordine, 12 familii, 14 genuri şi 15 specii, dintre care 1 specie parazitară aparţine 
clasei Trematoda, 7 specii - clasei Cestoda, 5 specii - clasei Secernentea, iar 2 specii 
fac parte din clasa Adenophorea.

2. Investigarea parazitologică a speciei respective pune în evidență o prevalență 
cu Plagiorchis elegans de 13,8% din cazuri, cu Mesocestoides lineatus larvae  – de 
14,0%, Paranoplocephala omphalodes – 10,3%, Rodentolepis  straminea – 69,0%, 
Hydatigena  taeniaeformis larvae – 10,3%, Catenotaenia cricetorum – 10,3%, 
Skrjabinotaenia lobata – 10,3%, Taenia pisiformis– 13,7%, Capillaria  hepatica 
– 27,5%, Syphacia stroma – 17,2%, Syphacia obvelata – 24,1%, Heligmosomoides 
polygyrus  – 10,0%, Strongyloides ratti – 6,9%, Mastophorus muris – 17,2%, iar cu 
Trichocephalus muris este de 17,2% din cazuri.

3. Endoparazitismul este caracterizat de 3 specii (20,0%) de biohelminți cu 
parazitism obligatoriu staționar larvar (H. taeniaeformis larvae, T. pisiformis larvae, M. 
lineatus larvae), 6 specii (40,0%) de biohelminți (P. elegans, S. lobata, C. cricetorum, 
P. omphalodes ,  R. straminea, M. muris) și 6 specii (40,0%) de geohelminți (S. stroma, 
S. obvelata, C. hepatica, T. muris, H.  polygyrus, S. ratti) – cu parazitismul obligatoriu 
staționar imaginal.

4. Caracteristica epidemiologică a parazitozelor este reprezentată de 3 specii 
cu impact zoonotic (Syphacia stroma, Syphacia obvelata, Strongyloides ratti), având 
o pondere de 20,0%, de 1 specie cu impact epizootic (Taenia pisiformis), respectiv 
6,6%, de 4 specii cu impact mixt (Plagiorchis elegans, Hydatigena  taeniaformis, 
Mesocestoides lineatus, Capillaria hepatica) – 26,7% și de 7 specii caracteristice 
rozătoarelor (Paranoplocephala omphalodes, Catenotaenia cricetoru, Skrjabinotaenia 
lobata, Heligmosomoides  polygyrus, Trichocephalus muris, Rodentolepis straminea, 
Mastophorus muris) cu o pondere de 46,7%.

Bibliografia 
1. Budke C.M., Deplazes P., Torgerson P.R. Global socioeconomic impact of cystic 

echinococcosis emerging infectious diseases. Vol. 12. No. 2. 2006, p. 296-303.

Zoologia



133

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(340) 2020 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(340) 2020

2. Chechulin A.I., Karpenko S.V., Panov V.V. Ecology of Hepaticola hepatica infection 
in rodents in southern west Siberia. In:Contem. Prob. Ecol., 4(4), 2011,p. 423-427.

3. Chiriac E., Hamar M. Contributions alaconnaisance des helminthes des petits 
mammifres (Rongeurs, Insectivores) de la Roumanie.In:Acta Parasitologica Polonika, 14, 
1966, p. 61-72.

4. Deplazes P., Grimm F., Sydler T., Tanner I. Kapel C.M. Experimental alveolar 
echinococcosis in pigs, lesion development and serological follow up. Veterinary Parasitology, 
130, 2005, p. 213–222.

5. Despommier D. Toxocariasis, clinical aspects, epidemiology, medical ecology, and 
molecular aspects.In: Clinical Microbiology Reviews, 16, 2003, p. 265–272.

6. Didă I.C., Duca I. Zoonozele parazitare, factor de risc epidemiologic. In:Scientia 
parasitologica  2, 2002, p. 13-16.

7. Durden L.A, Hu R., Oliver J.H, et al. Rodents’ ecto-parasites from two locations in 
northwestern Florida. Vec Ecol, 25, 2000, p. 222-228.

8. Eckert J., Deplazes P. In:Biological, epidemiological, and clinical aspects of 
echinococcosis, a zoonosis of increasing concern. Clinical Microbiology Reviews, 17, 2004, p. 
107–135.

9. Fuehrer H.P., Petra Igel P., Auer H. Capillaria hepatica in man: An overview of 
hepatic capillariosis and spurious infections.In: Parasitol Res., 109, 2011, p. 969-979.

10. Hill D., Dubey J.P. Toxoplasma gondii, transmission, diagnosis and prevention.In: 
Clinical Microbiology and Infection, 8, 2002, p. 634–640.

11. Kapel C.M., Torgerson P.R., Thompson R.C.A., Deplazes P. Reproductive potential 
of Echinococcus multilocularis in experimentally infected foxes, dogs, raccoon, dogs and cats.
In: International Journal for Parasitology, 36, 2006, p. 79–86.

12. Kriska T. Parasitic helminths of house mouse (Mus musculus) in Hungary. Miscellanea 
Zoologica Hungarica, T. 8, 1993, p.13-23.

13. Malsawmtluangi C., Tandon V. Helminth parasite spectrum in rodent hosts from 
bamboo growing areas of Mizoram, north-east India.In: J Parasitol Dis, 33(1-2), 2009,p.28-
35.

14. Munteanu A., Lozan M. Lumea animală a Moldovei. Vol. IV Mamifere. Editura 
„Știința”, 2004, p. 84-85. 

15. Pelikan J., Zejda J., Holisova V. Influence of trap spacing on the catch size of 
dominasnt species of small forest mammals. In: Zool Listy, 24 (4),1975, p.313-324.

16.  Savin A., Ciocoi O., Caisîn V., Sîtnic V. Dinamica efectivelor principalelor specii de 
vânat în Republica Moldova. In: Conferința Internațională “Mediul și schimbarea climei de la 
viziune la acțiune”. Chișinău, 5- 6 iunie 2015. P. 261-235. 

17. Savin A. Dinamica numerică a populației vulpii (Vulpes vulpes) în ecosistemele 
Republicii Moldova. In: International Symposium “Functional Ecology of Animals”, dedicated 
to the 70th anniversary from the birth of academician Ion Toderaș, Chișinau 21 September 2018. 
P. 116-118.

18. Singh Y.P., Gangwar S., Kumar D., et al. Rodent pests and their management in 
the northeastern hill region.In: ICAR research complex for NEH region, Barapani, Meghalaya. 
Research bulletin,  No 37, 1995, p. 35.

19. Singla L.D., Singla N., Parshad V.R, et al. Rodents as reservoirs of parasites in India. 
In:Integrative Zool., 3, 2008, p. 21-26.

20. Stojcevic D., Mihaljevic Z., Marinculic A. Parasitological survey of rats in rural 
regions of Croatia. In:Veterinární Medicína, 49 (3), 2004, p. 70-74.

21. Torgerson P.R., Craig P., Updated global burden of cystic and alveolar echinococcosis. 
In: Report of the WHO Informal Working Group on cystic and alveolar echinococcosis 

Zoologia



134

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(340) 2020

surveillance, prevention and control, with the participation of the Food and Agriculture 
Organization of the United Nations and the World Organisation for Animal Health. Geneva, 
22–23 June, 2011. p 143 – 262.

22. Андрейко О. Ф. К вопросу о паразитофауне грызунов Молдавии. Сообщение 2.
Нематоды некоторых мышевидных.В: Известия МФ АН СССР.  № 7 (73), 1960,c. 33-46.

23. Андрейко О. Ф. К вопросу о паразитофауне грызунов Молдавии. Сообщение
3. Трематоды, цестоды и акантоцефалы некоторых мышевидных центральной Молдавии.
В: Известия МФ АН СССР. № 3 (81), 1961, c. 33-52.

24. Андрейко О.Ф. Паразиты млекопитающих Молдавии. Кишинев: Штиинца,
1973,185 с. 

25. Контримавичус В. Л. О влияние условий обитания мышевидных грызунов на
состав и динамику их гельминтофауны. В: Гельминтология. Nr. 1-4,1964,c. 197-215.

26. Контримавичус В.Л. Паразитарные системы и их значение в популяционной
биологии гельминтовю В:  Паразитология. Т. 16, № 1-4, 1982,c. 197-215.

27. Ромашова Н.Б. Экология и биоразнообразие гельминтов мышевидных грызунов
в условиях островных лесов центрального Черноземья. В: Диссертация кандидата 
биологических наук. Воронеж, 2003,  212 с.

28. Рыжиков К.М., Гвоздев Е.В., Токобаев М.М., и древ Е.В., Токобаев М.М., и др.В:  Определитель гельминтов.В:  Определитель гельминтов
грызунов фауны СССР. Цестоды и трематоды. М., 1978, 232с. грызунов фауны СССР. Цестоды и трематоды. М., 1978, 232с. 

29.29. Рыжиков К.М., Гвоздев Е.В., Токобаев М.М., и др.Рыжиков К.М., Гвоздев Е.В., Токобаев М.М., и др. В:  Определитель гельминтов В:  Определитель гельминтов
грызунов фауны СССР. Нематоды и акантоцефалы. М., 1979, 272с. грызунов фауны СССР. Нематоды и акантоцефалы. М., 1979, 272с. 

30.30. https://fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/a42ba5c1-1d44-4945-889e-https://fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/a42ba5c1-1d44-4945-889e-
e214b258f4dfe214b258f4df

Microbiologia şi Biotehnologia


