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Rezumat 

 
În această lucrare sunt expuse rezultate ale cercetărilor helmintologice de durată (2013-

2021) efectuate la amfibienii complexului Pelophylax esculenta (Pelophylax ridibundus x 

Pelophylax lessonae x Pelophylax esculentus) din diverse tipuri de habitate acvatice 

naturale și antropizate ale Republicii Moldova. O mare varietate de organisme (metazoare, 

protozoare, ecto- și endoparaziți etc.) în ciclul lor evolutiv sunt dependente de amfibieni, 

astfel anurele servesc în calitate de gazde complementare, intermediare și definitive, iar 

fauna lor helmintică este parte componentă a ecosistemelor acvatice atât naturale, cât și 

antropizate. Potrivit investigațiilor helmintologice, speciile de amfibieni sunt infestate cu 

22 de specii de helminți care, din punct de vedere taxonomic, se încadrează în 3 clase: clasa 

Trematoda cu 14 specii, Clasa Secernentea – 6 specii și clasa Palaecanthocephala cu 2 

specii. Gradul de infestare cu helminți a amfibienilor variază în funcție de specificul 

habitatelor, de structura biodiversității, dar și de impactul factorului antropic asupra 

ecosistemelor populate de amfibieni. Caracteristicile comportamentale și adaptările 

morfologice atât ale gazdelor, cât și ale paraziților reflectă relațiile lor evolutive. 
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Introducere 
Amfibienii sunt organisme sensibile la acțiunea factorilor de mediu. Probabil, 

aceasta a și determinat modul lor de viață în două habitate: atât în cel acvatic, cât și în 

cel terestru. Din grupul amfibienilor ecaudați (anuri) a fost selectat complexul de 

amfibieni Pelophylax esculenta, care populează cele mai diverse medii de viață – de la 

cele naturale până la mediile de viață puternic antropizate.  
Complexul de amfibieni Pelophylax esculenta, format din speciile Pelophylax 

ridibundus, P. lessonae și P. esculentus, reprezintă un grup străvechi de animale 

tetrapode care a apărut în perioada jurasică. Primii doi reprezentanți ai acestui grup – P. 

ridibundus și P. lessonae s-au format în Pleistocen în urma realizării unui proces 

îndelungat și treptat de izolare ecologică. Ulterior, în Holocen, pe măsura înaintării lor 

spre nord, aceste specii au început să populeze habitate naturale diferite, însă cu toate 

acestea, speciile în cauză se încrucișau între ele și, ca rezultat, a apărut cea de-a treia 

specie – P. esculentus [2]. 

https://doi.org/10.52388/1857-064X.2021.2.02
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La etapa actuală, complexul dat reprezintă un obiect de studiu foarte important 

pentru oamenii de știință din diverse domenii de cercetare (parazitologie, paleontologie, 

taxonomie, ecologie, genetică, evoluționism ș.a.), care sunt preocupați de modalitatea 

originală de formare a unor noi specii (în acest caz – a speciei R. kl. esculenta), a 

interacțiunii lor cu alte grupe de organisme, dar și de studierea relațiilor parazit-gazdă 

[7, 8, 29]. 

Relațiile în sistemul parazit-gazdă la amfibieni reprezintă legătura dintre populațiile 

complexe formate din mai multe specii gazde și un ansamblu criptic de agenți parazitari. 

Actualmente, deși una din preocupările fundamentale ale științei contemporane este 

studiul etiologiei unei boli care implică înțelegerea interacțiunii sau a relațiilor gazdă-

parazit, totuși, puține studii au abordat efectele comune ale gazdei, cât și ale paraziților 

asupra riscului de formare a unei helmintoze, în pofida interesului crescut pentru relația 

biodiversitate-maladie. 

Pe lângă importanța faunistică a cercetărilor, anurele sunt gazde definitive pentru 

mai multe clase de helminți, inclusiv Cestoda, Monogenea, Trematoda, Secernentea și 

Palaeacanthocephala [4, 10, 12, 13, 15-18, 19, 21-23, 25-27]. În afară de aceasta, 

amfibienii servesc ca gazde intermediare [14, 18, 20, 24, 26, 27] sau ca gazde paratenice 

[20, 15-17, 19, 21, 23] pentru o mare varietate de helminți specifici vertebratelor. 

Amfibienii ecaudați din complexul Pelophylax esculenta sunt gazdele unui spectru 

larg de helminţi, iar fauna lor parazitară este parte constitutivă a biotopurilor atât 

acvatice, cât și terestre, reprezentând, totodată, bioindicatori veridici ai acestor 

ecosisteme. Factorul parazitar este unul din principalii factori biotici cu efect limitativ 

asupra efectivului speciilor-gazdă, iar prin reglarea numerică a gazdelor paraziții 

influenţează în mod semnificativ structura şi funcţionarea ecosistemului în ansamblu. 

Diversitatea agenților parazitari are impact considerabil asupra dinamicii diverselor 

populații de animale domestice, sălbatice și de companie, provocând și prejudicii la nivel 

economic și social [32, 34, 37, 38]. 

Structura faunei helmintice, extensivitatea, dar şi intensivitatea invaziei acesteia, 

influențează semnificativ biologia, ecologia și etologia amfibienilor. 

Așadar, structura faunei helmintice, ciclul evolutiv în dependență de gazdă și 

mediul acesteia reprezintă condițiile care determină amfibienii ecaudați din complexul 

Pelophylax esculenta să fie foarte flexibili, grație mecanismelor lor morfo-fiziologice, 

la acțiunea factorilor ecologici, să reacţioneze rapid întru stabilizarea lor în cadrul 

ecosistemelor [35]. 

 
Materiale și metode 

În contextul principiilor de cercetare helmintologică a unui organism (specii), este 

extrem de importantă aplicabilitatea anumitor concepte de identificare a speciilor-gazdă. 

În acest context, conceptul biologic și cel morfologic sunt de o importanță majoră, cu 

toate că fiecare dintre ele, luate în parte, prezintă și anumite dificultăți metodologice. 

Aplicarea anumitor parametri și/sau indici morfologici, care de cele mai multe ori 

sunt asemănători,  la identificarea apartenenței taxonomice a amfibienilor ecaudați din 

complexul Pelophylax esculenta reprezintă principala dificultate. Însă, compararea 

valorilor acestora la speciile strâns înrudite între ele ne poate servi drept criteriu de 

apartenență a speciei. 

Astfel, reieșind din aceste impedimente metodologice, considerăm că rezultate 

plauzibile în problema stabilirii apartenenței specifice a indivizilor din cadrul 
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complexului Pelophylax esculenta pot fi obținute numai datorită cercetărilor complexe 

atât la nivel biologic, ecologic, cât și comportamental. 

Aria de studiu a inclus habitatele acvatice ale complexului din cadrul ecosistemelor 

naturale și antropizate ale Republicii Moldova. Investigațiile helmintologice ale 

amfibienilor au fost realizate în cadrul Laboratorului Parazitologie și Helmintologie al 

Institutului de Zoologie. 

Analiza helmintologică s-a desfăşurat conform metodei standard propusă de K.I. 

Skrjabin, care implică examinarea tuturor organelor interne ale animalului [40]. 

Cercetările helmintologice ale organelor paranhimatoze s-au efectuat cu ajutorul 

compresorului, iar ale tractului digestiv – prin spălări succesive. 

Colectarea, fixarea, determinarea şi prelucrarea materialului helmintologic a fost 

realizată după metodele elaborate de diverși autori [31, 33, 36, 38, 39, 42, 43]. 

După colectare, fixare și prelucrare, montarea materialului helmintologic s-a 

efectuat cu ajutorul inelelor de parafină după metoda propusă de Seinhorst (1959). 

Determinarea eșantioanelor helmintologice s-a efectuat după metoda standard [38]. 

Investigațiile complexului Pelophylax esculenta privind prezența helminților sau a 

elementelor helmintice (ouă, larve) va contribui la obținerea unor date noi, de valoare 

deosebită în scopul determinării importanței amfibienilor la formarea și menținerea 

focarelor de agenți parazitari comuni animalelor domestice, sălbatice, de companie și 

om în biotopurile naturale și antropizate. 

 

Rezultate și discuții 

Complexitatea relațiilor dintre organisme și mediul de viață se datorează nu doar 

relațiilor trofice, dar și celor topice. În orice ecosistem un rol important îl au organismele 

parazitare care, pe lângă folosirea semnificativă a energiei ecosistemului pentru 

menținerea funcțiilor lor vitale, pot regla numeric numărul organismelor-gazde. În ciclul 

biologic al multor agenți parazitari participă organisme ale căror mod de viață depinde 

de tipul ecosistemului (acvatic, semiacvatic, terestru etc.). Această condiție de perpetuare 

a speciilor conturează formele de relații dintre diverse organisme în ecosistem, ceea ce 

permite formarea variatelor interacțiuni biotice pentru dezvoltarea și dispersarea lor cu 

succes, astfel, determinând și gradul relațiilor între ecosisteme. 

Studiul faunei helmintice la amfibieni prezintă interes, în primul rând, din punct de 

vedere al cunoașterii faunei. Studierea faunei helmintice la amfibieni, a specificului 

circulației în biotopurile naturale și antropizate, dar și a contactului lor cu gazda permite 

stabilirea situației parazitologice, obținerea unor caracteristici în patogeneza formării 

focarelor de agenți parazitari și elaborarea măsurilor cu impact epizootic și 

epidemiologic. Importanța unei asemenea cercetări este mai mult decât oportună, dat 

fiind că numai în urma elaborării unui cadru conceptual integru despre particularităţile 

biologice, ecologo-etologice şi parazitologice ale populaţiilor pe întreg parcursul ciclului 

anual de viaţă va fi posibilă evaluarea stării ecologice reale a speciilor de amfibieni şi 

elaborarea unor măsuri adecvate şi eficiente de monitorizare şi conservare a acestora. 

Este de menționat faptul că animalele sălbatice din Republica Moldova sunt o sursă 

importantă de agenți parazitari specifici pentru om și animalele domestice. Din 178 de 

agenți parazitari stabiliți la animalele sălbatice, 20 au fost înregistrați la om și animalele 

domestice. În contextul lichidării sau a diminuării răspândirii parazitozelor la om și 

animalele domestice în Republica Moldova, este necesar de a realiza un studiu 

aprofundat al faunei parazitare, al biologiei, ecologiei și importanței medical-veterinare 

la animalele sălbatice, inclusiv la amfibieni [28]. 
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Amfibienii sunt cele mai primitive animale vertebrate, care au păstrat modul de 

viață acvatic și terestru, fiind vectori ai diverșilor agenți parazitari.  

Studiul  faunei helmintice a amfibienilor din complexul Pelophylax esculenta 

(Pelophylax ridibundus, P.lessonae, P. esculentus) a demonstrat infestarea acestora cu 

14 specii de trematode: Opisthioglyphe ranae Fröhlich, 1791, Haematoloechus 

variegatus Rudolphi, 1819, Cephalogonimus retusus Dujardin, 1845, Gorgodera 

varsoviensis Ssinitzin, 1905, Pleurogenes claviger Rud., 1819, Candidotrema loossi, 

Africa, 1930, Pleurogenoides medians Olsson, 1876, Prosotocus confusus Looss, 1894, 

Diplodiscus subclavatus Pallas, 1760, Codonocephalus urniger Rudolphi, 1809, 

Paralepoderma brumpti Buttner, 1951, Tylodelphys excavata Rudolphi, 1803, 

Parastrigea robusta Szidat, 1928, Strigea falconis Szidat, 1928; 6 specii de nematode: 

Oswaldocruzia filiformis Goeze, 1782, Oswaldocruzia duboisi Ben Slimane, Durette-

Desset et Chabaud, 1993, Cosmocerca ornata Dujardin, 1845 și Icosiella neglecta 

Diesing, 1851, Spirocerca lupi Rudolphi, 1809, Rhabdias bufonis Schrank, 1788 și 2 

specii de acantocefali hidrotopici: Acanthocephalus ranae, Schrank, 1788, 

Sphaerirostris teres Rudolphi, 1819, larvae (fig. 1-24). 

 

 

 

 
 

Figura 1. O.ranae - 

aspectul general. Original 

Figura 2. H.variegatus – aspectul 

general. Original 
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Figura 3.C. retusus– aspectul general. 

Original 

Figura 4. G.varsoviensis –aspectul general. 

Original 

 

  
Figura 5. P. claviger – 

aspectul general. Original 

 

Figura 6. C. loossi – 

aspectul general. Original 
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Figura 7. P. medians – 

aspectul general. Original 

Figura 8. P. confusus – 

aspectul general. Original 

 

  
Figura. 9. D. subclavatus – 

aspectul general. Original 

 

Figura 10.C. urniger, larva– 

aspectul general. Original 
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Figura 11. Paralepoderma brumpti 

Buttner, (Rijikov, 1980) 

Figura 12. Tylodelphys excavata  

Rudolphi, 1803, (Rijikov, 1980) 

 

 

Figura 13. Parastrigea robusta 

 Szidat, 1928 (Sudarikov, 2002) 

Figura 14. Strigea falconis  

Szidat, 1928 (Rijikov, 1980) 
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b  

c  

d  

Figura 15. O. filiformis, femelă:  a -aspectul general, b – partea apicală,  

c – vulva, d – partea caudală. Original 

 

 

 

b 

 

c 

Figura 16. O. filiformis, mascul: a – aspectul general,  b – partea apicală, 

c – partea caudală. Original 
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b bb 

c c 

d  

Figura 17. O.duboisi, femelă: a–aspectul general,  b–partea apicală, 

c – vulva, d – partea caudală. Original 

 

 

a  

 
 

b 

c  

Figura 18. O. duboisi,mascul: a – aspectul general, b – partea apicală, 
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c – partea caudală. Original 
 

 

 

a 

 

 

b 

 

c 

Figura 19. C. ornata, femelă:  a – aspectul general,  b – partea apicală,  

c – vulva, d – partea caudală. Original 

 

 

 

 

b 

 

c 

Figura 20. C. ornata,mascul: a – aspectul general,  b – partea apicală, 
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c – partea caudală. Original 

 

 

 

Figura 21. Spirocerca lupi Rudolphi, 1809 

(Rijikov, 1980) 

Figura 22. Rhabdias 

bufonis Schrank, 

1788 (Rijikov, 1980) 

a  

b

 

c  

Figura 23. A. ranae: a – mascul, aspectul general,  b – proboscisul, 

c–femelă, aspectul general. Original 
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a  

b  

Figura 24. S. teres, larvae: 

a – aspectul general, b – proboscisul. Original 
 

 

Cercetările helmintologice mai frecvent sunt axate pe studiul gradului de infestare 

cu helminți a animalelor domestice, sălbatice, de companie și la om. Însă, la etapa 

actuală, în diferite regiuni ale lumii, mai mulți taxoni sunt studiați helmintologic infim, 

inclusiv și amfibienii. Amfibienii, în calitate de gazde definitive, intermediare, 

complementare și gazde-rezervor pentru un spectru larg de helminți care, în formele 

adulte, parazitează organismele animalelor productive sunt un factor important în 

menținerea circulației acestora în natură. 

Unele specii de amfibieni sunt gazde-rezervor pentru stadiul larvar al helminților. 

Din acest motiv ei au un rol important în epidemiologia și epizootologia maladiilor 

parazitare [26]. 

Specia Pelophylax ridibundus este frecvent întâlnită pe teritoriul țării noastre și 

habitează cele mai diverse medii de viață – de la cele naturale (permanente sau 

temporare, cu apă stătătoare sau lin-curgătoare) până la cele moderat-poluate din zonele 

de șes [33]. Această specie este infestată cu 21 de specii de helminți, inclusiv cu 14 specii 

de trematode, 5 – de nematode și 2 specii de acantocefali. P.ridibundus este gazdă 

definitivă pentru 15 specii de helminți, gazdă intermediară pentru 5 specii de trematode 

(Codonocephalus urniger, Rudolphi, 1819; Paralepoderma brumpti Buttner, 1951, 

Tylodelphys excavata Rudolphi, 1803, Parastrigea robusta Szidat, 1928, Strigea 

falconis Szidat, 1928) și o specie de nematode (Spirocerca lupi Rudolphi, 1809), dar și 

gazdă-rezervor pentru o specie de acantocefali (S.teres Rudolphi, 1819,  larvae).  

Infestarea speciei P. ridibundus este determinată de modul de viață amfibiont, 

plasticitatea sa la acțiunea factorilor de mediu, dar și de spectrul trofic larg, care este 

format nu numai din animale nevertebrate (larve și imago de insecte, moluște, crustacee), 
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dar și din animale vertebrate (mormoloci și juvenili de amfibieni), care sunt gazde 

intermediare și participă în ciclul de dezvoltare al trematodelor [9, 18]. 

Infestarea speciei P. ridibundus cu trematodele Opisthioglyphe ranae, 

Haematoloechus variegatus, Cephalogonimus retusus și Pleurogenoides medians 

demonstrează că aceasta folosește ca sursă de hrană moluștele din genul Lymnaea, 

Planorbis, dar și insecte acvatice (larve și imago de libelule și efemeroptere, coleoptere, 

ploșnițe, păianjeni etc.), care sunt gazde complementare. Infestarea gazdei cu Gorgodera 

varsoviensis indică prezența speciei de moluște Sphaerium corneum, a larvelor de 

libelule din genul Agrion, precum și a coleopterelor, ploșnițelor, păianjenilor etc. 

Infestarea cu trematoda Prosotocus confusus Looss, 1894 se datorează prezenței gazdei 

intermediare – a moluștei Bithynia leachi, precum și a gazdelor complementare ca: 

larvele de libelule (Sympetrum flaveolum, S. danae, Aeschna isosceles, A. viridis, A. 

grandia, Coenagrion puella), larvele de tricoptere (Phryganea grandis, Agrypnia sp.), 

larvele și imago ale gândacilor Hydrous piceus, Cybister laterimarginalis, ale 

crustaceelor și efemeopterelor. Infestarea cu specia Diplodiscus subclavatus denotă 

prezența gazdei intermediare – a moluștelor din genul Planorbis și, ocazional, ingerarea 

adolescarilor. 

În structura helmintofaunei speciei P. ridibundus predomină biohelminții 

(Opisthioglyphe ranae Frölich, 1791, Haematoloechus variegatus Rudolphi, 1819, 

Cephalogonimus retusus Dujardin, 1845, Gorgodera varsoviensis Ssinitzin, 1905, 

Pleurogenes claviger Rud., 1819, Candidotrema loossi Africa, 1930, Pleurogenoides 

medians Olsson, 1876, Prosotocus confusus Looss, 1894, Diplodiscus subclavatus 

Pallas, 1760, Codonocephalus urniger Rudolphi, 1819, Paralepoderma brumpti Buttner, 

1951, Tylodelphys excavata Rudolphi, 1803, Parastrigea robusta Szidat, 1928, Strigea 

falconis Szidat, 1928, Icosiella neglecta Diesing, 1851, Spirocerca lupi Rudolphi, 1809 

Acanthocephalus ranae Schrank,1788, Sphaerirostris teres Rudolphi, 1819, larvae), 

care constituie 85,7%, și geohelminții (Oswaldocruzia filiformis Goeze, 1782, 

Oswaldocruzia duboisi, Cosmocerca ornata Dujardin, 1875), care constituie 14,3% din 

totalul helminților identificați (fig. 25). 

Cea de-a doua specie gazdă – Pelophylax lessonae Camerano, 1882 – se 

caracterizează printr-un efectiv numeric mai scăzut comparativ cu prima specie parentală 

a acestui complex – broasca-mare-de-lac, deoarece este mai puțin adaptabilă la variațiile 

și influența factorilor ecologici, astfel, fiind mai frecventă în habitatele silvice, unde sunt 

bazine acvatice constante. În fond, este asemănătoare ca aspect și mod de viață cu specia 

P. ridibundus, deoarece face parte din același grup al broaștelor verzi, deosebindu-se 

doar prin dimensiuni mai mici ale corpului. 

Infestarea speciei P. lessonae, la fel, este determinată de modul său de viață 

amfibiont și  spectrul trofic larg, dovedit prin faptul că vătămătorii silviculturii constituie 

67,8% din rația zilnică a acestei specii [4]. 

Totodată, P. lessonae servește drept hrană pentru multe animale vertebrate: păsări 

de baltă, păsări răpitoare nocturne și diurne, nurci, vidre etc. Specia P. lessonae este 

gazdă definitivă pentru 15 specii, gazdă intermediară pentru 3 specii de trematode (C. 

urniger, Rudolphi, 1819, Paralepoderma brumpti Buttner, 1951, Tylodelphys excavata 

Rudolphi, 1803) și gazdă-rezervor pentru o specie de acantocefali (S.teres Rudolphi, 

1819, larvae). 
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Figura 25. Gradul de infestare cu bio- și geohelminți  

a amfibienilor ecaudați din complexul Pelophylax esculenta 
 

În structura faunei helmintice a speciei P. lessonae predomină biohelminții 

(Opisthioglyphe ranae Frölich, 1791, Haematoloechus variegatus Rudolphi, 1819, 

Cephalogonimus retusus Dujardin, 1845, Gorgodera varsoviensis Ssinitzin, 1905, 

Pleurogenes claviger Rud., 1819, Candidotrema loossi Africa, 1930, Pleurogenoides 

medians Olsson, 1876, Prosotocus confusus Looss, 1894, Diplodiscus subclavatus 

Pallas, 1760, Codonocephalus urniger Rudolphi, 1819, Paralepoderma brumpti Buttner, 

1951, Tylodelphys excavata Rudolphi, 1803, Icosiella neglecta Diesing, 1851, 

Acanthocephalus ranae Schrank,1788, Sphaerirostris teres Rudolphi, 1819, larvae), 

care constituie 78,9%, iar geohelminții (Oswaldocruzia filiformis Goeze, 1782, 

Oswaldocruzia duboisi, Cosmocerca ornata Dujardin, 1875, Rhabdias bufonis Schrank, 

1788) constituie 21,1% din totalul de helminți depistați (Figura 25). 

Pentru specia Pelophylax esculentus și mormolocii ei sunt caracteristici mulți 

dușmani, așa precum știuca (Esox lucius), broasca-mică-de-lac (Rana lessonae) și 

broasca-mare-de-lac (Rana ridibunda), unele specii de reptile (Emys orbicularis, Natrix 

natrix, N. tessellata), unele păsări acvatice și răpitoare (Anasplatyrhynchos sp., Ciconia 

ciconia, Crex crex, Egretta garzetta, Ardea cinerea, Botaurus stellaris, Ixobrychus 

minutus, Chlidonias leucoptera, Larus ridibundus, Lanius cristatus, Aquila pomarina, 

Buteo buteo, Milvus korschun, Bubo bubo), precum și diferite specii de mamifere 

(Ondatra zibethica, Lutra lutra, Mustela lutreola, Mustela putorius, M. vison, 

Nyctereutes procyonoides). Amfibienii, în principiu, sunt componenții trofici de bază 

pentru șarpele-de-casă (Natrix natrix) și mustelide. În alimentația rațelor mari (Anas 

platyrhynchos) amfibienii constituie cca 25%. 

Spre deosebire de celelalte două specii de amfibieni ale complexului Pelophylax 

esculenta (P. ridibundus, P. lessonae), infestate cu 21 și, respectiv, 19 specii de helminți, 

la hibridul acestora P. esculentus s-a stabilit infestarea cu 17 specii de helminți, dintre 

care 11 specii de trematode (Opisthioglyphe ranae Frölich, 1791, Haematoloechus 

variegatus Rudolphi, 1819, Cephalogonimus retusus Dujardin, 1845, Gorgodera 

varsoviensis Ssinitzin, 1905, Pleurogenes claviger Rud., 1819, Pleurogenoides medians 

Olsson, 1876, Prosotocus confusus Looss, 1894, Diplodiscus subclavatus Pallas, 1760, 

Codonocephalus urniger Rudolphi, 1819, Paralepoderma brumpti Buttner, 1951, 

Tylodelphys excavata Rudolphi, 1803), 4 specii de secernente (Oswaldocruzia filiformis 
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Goeze, 1782, Oswaldocruzia duboisi, Cosmocerca ornata Dujardin, 1845și Icosiella 

neglecta Diesing 1851) și o specie de palaeacantocefale (Acanthocephalus ranae 

Schrank,1788). 

În structura faunei helmintice a speciei Pelophylax esculentus predomină 

trematodele (11 din 14), care se caracterizează printr-o abundență mai mare comparativ 

cu cea a nematodelor (până la 103 exemplare într-un specimen). 

În ultimele decenii se constată modificări ale structurilor populaționale, precum și 

ale legăturilor biocenotice între diferite specii de animale, inclusiv și între amfibieni, sub 

influența factorilor antropici în diverse tipuri de ecosisteme. 

Studiul diversității faunei parazitare la amfibienii complexului Pelophylax esculenta 

este unul din principalele aspecte ale parazitologiei contemporane, cu rol primordial în 

elucidarea particularităților de formare a relațiilor în sistemul gazdă-parazit. Formarea 

relațiilor sus-numite este abordată frecvent în literatura de specialitate, ea constituind și 

o direcție de studiu al parazitologiei ecologice. 

La fel ca și la speciile parentale, în structura faunei helmintice a speciei P.esculentus 

predomină biohelminții (Opisthioglyphe ranae Frölich, 1791, Haematoloechus 

variegatus Rudolphi, 1819, Cephalogonimus retusus Dujardin, 1845, Gorgodera 

varsoviensis Ssinitzin, 1905, Pleurogenes claviger Rud., 1819, Pleurogenoides medians 

Olsson, 1876, Prosotocus confusus Looss, 1894, Diplodiscus subclavatus Pallas, 1760, 

Codonocephalus urniger Rudolphi, 1819, Paralepoderma brumpti Buttner, 1951, 

Tylodelphys excavata Rudolphi, 1803, Icosiella neglecta Diesing, 1851, 

Acanthocephalus ranae Schrank,1788), care constituie 81,2%, iar geohelminții 

(Oswaldocruzia filiformis Goeze, 1782, Oswaldocruzia duboisi, Cosmocerca ornata 

Dujardin, 1875) constituie 18,8% din totalul de helminți identificați (Figura 25). 

În scopul aprecierii diversității faunei helmintice și a gradului de infestare cu 

helminți a amfibienilor complexului Pelophylax esculenta (Pelophylax ridibundus, P. 

lessonae, P. esculentus), în funcție de perioada ontogenetică, au fost colectate specimene 

din 3 categorii de vârstă populațională: larve, juvenili și adulți. Analiza helmintologică 

a pus în evidență un nivel foarte scăzut de infestare cu helminți a juvenililor și lipsa 

infestării cu helminți a formelor larvare. 

Prin urmare, la investigarea juvenililor (n=36) de Pelophylax ridibundus s-a stabilit 

infestarea acestora cu 3 specii de trematode – P. brumpti, T. excavata, P. robusta, însă 

la larvele (n=86) de Pelophylax ridibundus s-a înregistrat infestarea doar cu o specie de 

trematode – D. subclavatus.  La 2 din 13 juvenili ai speciei P.lessonae s-a depistat 

infestarea cu 3 specii de trematode (D. subclavatus, P. brumpt, T.excavata) și o specie 

de nematode (Cosmocerca ornata), iar la 1 din cei 26 de juvenili ai speciei P.esculentus 

s-a stabilit infestarea doar cu nematoda  O. filiformis (Tabelul 1-3). 

Rezultatele cercetărilor helmintologice efectuate în dependență de ontogeneza 

gazdei ne permit să conchidem că odată cu majorarea dimensiunilor și a vârstei 

amfibienilor crește și gradul de infestare cu helminți al acestora.  

Aceasta demonstrează intensificarea alimentației amfibienilor adulți și acumularea 

agenților parazitari în organismul lor din perioadele anterioare, precum și mărirea 

dimensiunilor și a diversității alimentelor ce favorizează pătrunderea concomitentă a 

unui număr mai mare de agenți parazitari în organismul gazdei, în rezultatul căreia se 

înregistrează creșterea gradului de infestare cu helminți. 

Transformările antropogene continue, în diverse tipuri de biotopuri, pot declanșa 

întreruperea ciclurilor biologice ale unor sau altor specii de paraziți și, respectiv, pot 

contribui la dispariția sistemelor parazitologice formate istoric. În consecință, aceasta 
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are loc diminuarea diversității faunei helmintice, dar și a gradului de infestare a 

organismelor animale. 

 
Tabelul 1. Extensivitatea (EI) și intensivitatea (II) invaziei la specia 

Pelophylax ridibundus în funcție de perioada ontogenetică a gazdei 

Nr. Invazia 

Pelophylax ridibundus, n=514 

Adulți, n=392 Juvenili, n=36 Larve, n=86 

EI, % II, ex. EI, % II, ex. EI, % II, ex. 

Trematoda 

1.  O. ranae 26,3 1-60 36/0 0 86/0 0 

2.  H. variegatus 35,9 1-12 36/0 0 86/0 0 

3.  C. retusus 7,4 1-10 36/0 0 86/0 0 

4.  G. varsoviensis   6,1 1-5 36/0 0 86/0 0 

5.  P.  claviger 5,1 1-13 36/0 0 86/0 0 

6.  C. loossi 1,0 2 36/0 0 86/0 0 

7.  P.  medians 15,1 2-73 36/0 0 86/0 0 

8.  P. confusus 24,2 1-89 36/0 0 86/0 0 

9.  D. subclavatus 19,1 1-14 36/0 0 86/6 1-3 

10.  C.  urniger 36,7 2-52 36/0 0 86/0 0 

11.  P. brumpti 39,3 1-9 36/4 1-9 86/0 0 

12.  T. excavata 36,9 8-98 36/6 1-82 86/0 0 

13.  P. robusta 7,1 3 36/4 1-9 86/0 0 

14.  S. falconis 3,6 150 36/0 0 86/0 0 

Secernentea 

15.  O. filiformis 9,9 1-8 36/0 0 86/0 0 

16.  O. duboisi 3,6 3-10 36/0 0 86/0 0 

17.  C.  ornata 33,7 1-79 36/0 0 86/0 0 

18.  I.  neglecta 15,1 1-24 36/0 0 86/0 0 

19.  S. lupi 21,4 2-98 36/0 0 86/0 0 

20.  Rh. bufonis - - - - - - 

Palaeacantocephala 

21.  A. ranae   9,9 1-6 36/0 0 86/0 0 

22.  S. teres 7,1 1-3 36/0 0 86/0 0 
Notă: numărător – numărul de specimene cercetate 

                 numitor  – numărul de specimene infestate 

 
Tabelul 2. Extensivitatea (EI) și intensivitatea (II) invaziei la specia 

Pelophylax lessonae în funcție de perioada ontogenetică a gazdei 

Nr. Invazia 

Pelophylax lessonae, n=65 

Adulți, n=52 Juvenili, n=13 

EI, % II, ex. EI, % II, ex. 

Trematoda 

1.  O. ranae 38,5 1-92 13/0 0 

2.  H. variegatus 11,5 1 13/0 0 

3.  C. retusus 9,6 2-6 13/0 0 

4.  G. varsoviensis   13,5 1-4 13/0 0 

5.  P.  claviger 5,8 3-7 13/0 0 

6.  C. loossi 9,6 1 13/0 0 

7.  P.  medians 15,4 1-42 13/0 0 

8.  P. confusus 28,8 1-88 13/0 0 

9.  D. subclavatus 23,1 1-16 13/1 4 
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10.  C.  urniger 7,7 1-49 13/0 0 

11.  P. brumpti 10,2 1-12 13/3 1-6 

12.  T. excavata 7,8 1-119 13/4 1-65 

13.  P. robusta 52/0 0 13/0 0 

14.  S. falconis 52/0 0 13/0 0 

Secernentea 

15.  O. filiformis 25,0 1-6 13/0 0 

16.  O. duboisi 7,7 1-5 13/0 0 

17.  C.  ornata 46,2 1-22 13/1 1 

18.  I.  neglecta 15,4 1-8 13/0 0 

19.  S. lupi 52/0 0 13/0 0 

20.  Rhabdias bufonis 27,0 1-12 13/0 0 

Palaeacantocephala 

21.  A. ranae   17,3 1-8 13/0 0 

22.  S. teres 3,9 1 13/0 0 
Notă: numărător – numărul de specimene cercetate 

          numitor  – numărul de specimene infestate 

 
Tabelul 3. Extensivitatea (EI) și intensivitatea (II) invaziei la specia 

Pelophylax esculentus în funcție de perioada ontogenetică a gazdei 

Nr. Invazia 

Pelophylax esculentus, n=86 

Adulți, n=60 Juvenili, n=26 

EI, % II, ex. EI, % II, ex. 

Trematoda 

1.  O. ranae 19,8 1-9 26/0 0 

2.  H. variegatus 17,4 1-3 26/0 0 

3.  C. retusus 11,9 2-9 26/0 0 

4.  G. varsoviensis   3,6 1-8 26/0 0 

5.  P.  claviger 6,6 1-7 26/0 0 

6.  C. loossi 60/0 0 26/0 0 

7.  P.  medians 6,0 1-6 26/0 0 

8.  P. confusus 9,0 1-3 26/0 0 

9.  D. subclavatus 21,6 1-26 26/0 0 

10.  C.  urniger 9,6 1-14 26/0 0 

11.  P. brumpti 6,0 1-16 26/0 0 

12.  T. excavata 6,0 1-103 26/0 0 

13.  P. robusta 60/0 0 26/0 0 

14.  S. falconis 60/0 0 26/0 0 

Secernentea 

15.  O. filiformis 11,9 1-12 26/1 2 

16.  O. duboisi 2,4 2 26/0 0 

17.  C.  ornata 11,9 1-19 26/0 0 

18.  I.  neglecta 21,4 1-14 26/0 0 

19.  S. lupi 60/0 0 26/0 0 

20.  Rh. bufonis 60/0 0 26/0 0 

Palaeacantocephala 

21.  A. ranae   11,9 1-9 26/0 0 

22.  S. teres 60/0 0 26/0 0 
Notă: numărător – numărul de specimene cercetate 

          numitor  – numărul de specimene infestate 
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În orice ecosistem un rol important îl au organismele parazitare care, pe lângă 

folosirea semnificativă a energiei ecosistemului pentru menținerea funcțiilor vitale, pot 

regla numeric numărul organismelor-gazde. Complexitatea relațiilor dintre gazdă, 

parazit și mediul ambiant este determinată atât de relațiile topice, cât și de relațiile 

trofice. În ciclul biologic de dezvoltare al multor agenți parazitari participă organisme al 

căror mod de viață depinde de tipul de ecosistem, dar și de structura biodiversității în 

ecosistem. În acest sens, investigațiile helmintologice ale specimenelor complexului 

Pelophylax esculenta (Pelophylax ridibundus, P. lessonae, P. esculentus) din 

ecosistemele acvatice reprezintă interes în soluționarea problemelor ce țin de legitățile 

de interacțiune a paraziților cu diverse grupe de animale vertebrate. 

 
Concluzii 

1. Investigațiile helmintologice ale complexului Pelophylax esculenta au 

demonstrat prezența a 22 de specii de helminți, care din punct de vedere taxonomic 

aparțin la 3 clase: Trematoda – 14 specii (Opisthioglyphe ranae, Haematoloechus 

variegatus, Cephalogonimus retusus, Gorgodera varsoviensis, Pleurogenes claviger, 

Candidotrema loossi, Pleurogenoides medians, Prosotocus confusus, Diplodiscus 

subclavatus, Codonocephalus urniger, Paralepoderma brumpti, Tylodelphys excavata, 

Parastrigea robusta, Strigea falconis), Secernentea – 6 specii (Oswaldocruzia filiformis, 

O. duboisi, Cosmocerca ornata, Icosiella neglecta, Spirocerca lupi, Rhabdias bufonis) 

și Palaeacanthocephala – 2 specii (Acanthocephalus ranae, Sphaerirostris teres). 

2. În structura faunei helmintice a amfibienilor complexului Pelophylax esculenta 

predomină infestarea cu biohelminți, ceea ce constituie 81,8%, iar infestarea cu 

geohelminți – 18,2% din numărul total de helminți depistați. 

3. Gradul de infestare cu helminți a amfibienilor din complexul Pelophylax 

esculenta (Pelophylax ridibundus, P.lessonae, P. esculentus) crește de la o perioadă 

ontogenetică la alta – larvă-juvenil-adult. 

4. Identificarea structurii faunei helmintice la amfibieni va contribui la stabilirea 

importanței teoretico-științifice și medico-veterinare a amfibienilor, iar datele obținute 

vor servi la determinarea potențialului de eliminare a agenților parazitari specifici 

animalelor domestice, sălbatice, de companie și om. 

 

Investigațiile au fost efectuate în cadrul proiectului nr. 20.80009.7007.12 

”Diversitatea artropodelor hematofage, a zoo- şi fitohelminţilor, vulnerabilitatea, 

strategiile de tolerare a factorilor climatici şi elaborarea procedeelor inovative de control 

integrat al speciilor de interes socio-economic”, Program de Stat (2020-2023). 
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