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Rezumat 
În lucrare sunt elucidate rezultatele cercetărilor arahnoentomologice realizate la animalele 

sălbatice şi domestice din Republica Moldova, la care s-a evidenţiat alături de reprezentanţii 

diferitor grupe de ectoparaziţi temporari sau permanenţi (căpuşe ixodide, anoplure, 

malofagi) şi specii de insecte hematofage invazive din fam. Hippoboscidae (Lipoptena 

cervi (Linnaeus, 1758) şi Lipoptena fortisetosa (Maa, 1965)), ce se deosebesc morfologic 

între ele prin terminalia acestora, care are particularităţi specifice pentru fiecare specie în 

parte. Cercetările parazitologice realizate, în perioada anilor 2015-2020 la bovine care 

pășunau în apropierea fâșiilor forestiere din Zona de Centru a Republicii Moldova, au 

permis de a identifica la ele ambele specii de insecte hematoface invazive din familia 

Hippoboscidae: Lipoptena cervi cu EI – 25,0% și II - 15-45 exemplare şi Lipoptena 

fortisetosa (Maa, 1965) cu EI – 85,0% și II - 25 – 65 exemplare. De asemenea, a fost 

semnalată prezenţa speciei de insecte hipoboscide invazive -  Lipoptena fortisetosa, la 

cabaline, a cărei EI fiind de 20,0%, iar II - 25-80 exemplare. Ambele insecte hematofage au 

un rol important vectorial, deoarece pot participa la vehicularea unor maladii extrem de 

periculoase cum ar fi: encefalita exotică, antraxul, piroplasmoza, plasmoza şi filariatoza şi 

a speciilor de bacterii din genurile Bartonella, Borrelia şi Anaplasma, (Bartonella 

schoenbuchensis, Borrelia burgdorferi și Anaplasma phagocytophilum), periculoase, atât 

pentru om, cât și pentru animale.  

Cuvinte cheie: specii invazive, insecte hematofage, Lipoptena cervi, Lipoptena 

fortisetosa,  biotopuri naturale şi antropizate. 
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Introducere 

Speciile invazive reprezintă o ameninţare majoră pentru biodiversitatea indigenă 

din Europa. O specie este considerată invazivă dacă a fost introdusă, de o acțiune umană, 

într-o zonă sau regiune, unde nu se identifica în mod natural. Studiul fenomenului de 

invazie biologică reprezintă unul din domeniile cele mai importante la nivelul 

cercetărilor biologice, având o istorie impresionantă [6, 9, 18, 24, 30]. 

Plantele și animalele, care ajung să se adapteze la habitate străine, pot influența 

flora și fauna indigenă, provocând daune mediului. Aceste organisme, cunoscute sub 

denumirea de specii invazive, au și repercusiuni economice și sociale, spre exemplu 
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asupra sănătăţii umane, pescuitului, agriculturii și producţiei de alimente [1, 3, 11, 23, 

26, 29]. Răspândirea acestor specii a fost accelerată de intensificarea schimburilor 

comerciale, a turismului și a transportului transfrontalier de mărfuri. Detectarea timpurie 

a speciilor invazive este esenţială, deoarece combaterea înainte ca acestea să se 

aclimatizeze este mult mai ușoară și mai eficientă din punct de vedere economic [4, 7, 8, 

12]. Odată cu extinderea comerțului și a turismului internațional, barierele la nivel 

mondial au dispărut, speciile putând contacta direct între ele. Speciile invazive, având o 

putere uimitoare de adaptare la mediu, cuceresc cu ușurință noi teritorii, în defavoarea 

celor native [20-22, 27]. 

Specia Lipoptena cervi, se întâlnește frecvent în zonele temperate din Europa, 

Siberia și nordul Chinei. Este un ectoparazit al elanilor, cervidelor și altor animale 

paracopitate, la care pătrunzând în blană suge sângele acestora. Paraziții adulți au o 

lungime de 3,5-5 mm și culoare maronie. Capul, toracele și abdomenul sunt plate, bine 

evidențiate. Capul și toracele sunt maronii, iar ochii sunt polifacetici. Picioarele 

paraziților sunt robuste, cu gheare mari și întunecate. În general, parazitul este acoperit 

cu peri negri puternici. 

Deși ciclul lor de viață este legat de cervide, în rare cazuri pot ataca oamenii, 

producând reacții alergice. Inițial, mușcătura poate fi abia vizibilă și nu lasă nici o urmă. 

În termen de 3 zile, la locul înțepăturii se poate dezvolta roșeață și prurit intens ce 

durează de obicei 14 – 20 de zile. Uneori, o papulă cu prurit poate persista și până la un 

an [13, 30]. 

Atât masculii, cât și femelele de Lipoptena cervi se hrănesc cu sânge de la gazdele 

lor. Hrănirea durează 15 - 25 de minute.  Femela produce pe rând câte o larvă în curs de 

dezvoltare și o reține în corpul ei până este gata de pupaţie. Larva se hrănește cu secrețiile 

unei „glande de lapte” din uterul mamei sale. Femela eclozează o prepupă albă complet 

matură. Ea poate produce larve până la 10 luni. O prepupă eclozată se întunecă imediat, 

formează pupariul și începe să pupeze pe suprafaţa solului în habitatul căprioarelor. 

După pupație, adultul înaripat zboară în căutarea unei gazde. La momentul găsirii 

acesteia, musca adultă își lasă aripile și parazitează permanent pe gazdă [5, 13]. 

Specia Lipoptena fortisetosa  a fost semnalată pentru prima dată în Italia. Aceasta 

are o lungime de 3,0 mm, iar  în prim-plan este evidențiat un proboscis proeminent la 

capătul capului și ochi compuși. Barele galbene indică butucul de aripi. De asemenea L. 

fortisetosa dispune de o vedere dorsală și de șase picioare segmentate la capătul cărora 

sunt gheare puternice. Corpul acesteia este acoperit cu păr scurt. Piesele capului și ale 

toracelui au o lungime de aproape 1,4 mm. Cele mai pertinente diferențe morfologice 

dintre cele două specii (L. fortisetosa și L. cervi), ar fi caracteristicile externe ale 

antenelor, distribuția perilor și caracteristicile variate ale organelor genitale externe. La 

ambele specii, de insecte există o convergență adaptivă puternică în aparatul bucal. Palpii 

modificați și o proboscidă foarte subțire sunt descrise în raport cu comportamentul de 

hrănire [2, 13, 15 - 17]. Terminalia masculină la specia L. fortisetosa constă din două 

gonopode bine sclerotizate și subțiri care ghidează edeagul. Acesta din urmă este mai lat 

în partea proximală și se termină cu un vârf bilobat prevăzut cu spini. 

La specia L. cervi terminalia feminină a arătat prezența a trei sclerite pregenitale, 

care poartă mai mulți peri de dimensiuni diferite. Scleritul central este mai mare și cu 

mai multe seturi decât cele 2 externe; placa pregenitală prezintă multe serii de seturi 

lungi dispuse în porțiunea distală, în timp ce hipoproctul este complet gol. 

Gonopodele la specia L. cervi sunt similare cu cele ale speciei L. fortisetosa. Cu 
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toate acestea, edeagul este membranos în părțile proximale și laterale, în timp ce în 

mijloc este format din două benzi fuzionate și sclerotizate, care se termină într-un vârf 

de creastă. Observațiile morfologice ale speciilor L. cervi și L. fortisetosa, demonstrează 

că caracteristicile terminaliei feminine la specia L. fortisetosa sunt în concordanță cu 

descrierea originală a acestora de către Maa. Luând în considerare faptul că, terminalia 

speciilor L. cervi și L. fortisetosa permite de a efectua o caracteristică sigură și a 

identifica morfologic corect nivelul specific speciei în ordinul Diptera, familia 

Hipoboscidae, totuși Maa susține că limitele dintre cele două specii sunt corecte, atât în 

baza datelor moleculare, cât și ale criteriilor morfologe obținute [1, 16, 17]. 

Specia L. fortisetosa a fost introdusă în Europa cu cerbul sika (Cervus nippon), în 

ultimii 150 de ani, în procesul de repopulare a căprioarelor pe continent. Căprioarele sika 

s-au acomodat cu succes în fauna europeană, datorită potențialului lor înalt de a concura 

cu speciile autohtone și a disponibilității lor de hibridizare cu cerbii nativi, după cum 

demonstrează prezența hibrizilor de cerb sika cu cerbul roșu (Cervus elaphus) în mai 

multe țări europene. Hibrizii cerbului sika sunt prezenți la moment în peste 20 de țări 

europene, inclusiv în Italia, unde a fost raportat recent. Astfel, răspândindu-se prin 

Europa, cerbul sika și-a transportat și diseminat ectoparaziții specifici, inclusiv L. 

fortisetosa, care deja a fost înregistrată în prezent în 13 țări europene [1, 19, 25]. 

 

Materiale și metode 

Studiul parazitologic a fost realizat în laboratorul de Parazitologie și Helmintologie 

al I.P. Institutul de Zoologie în perioada anilor 2015-2020 pe diverse specii de animale 

domestice (bovine, cabaline) şi sălbatice (cervide) din diferite biotopuri naturale şi 

antropizate ale Zonei de Centru a Republicii Moldova. În total au fost examinate 

parazitologic cca 480 animale. Colectarea materialului s-a efectuat prin metode 

tradiţionale. De pe plante insectele hematofage invazive din fam. Hippoboscidae 

(Lipoptena cervi şi Lipoptena fortisetosa) și căpuşele au fost colectate prin metoda 

flagului. Pentru determinarea gradului de infestare a fost utilizat indicele extensivității 

invaziei EI (%) și a intensivității invaziei II (exemplare/animal). 

 

Rezultate și discuții 

În regiunile unde populează cerbul-comun, cerbul-cu-pete, lopătarul și căprioarele au 

fost depistate insectele hematofage parazitare Lipoptena cervi şi Lipoptena fortisetosa 

(fig. 1. A, B). 

 

     

               Figura 1. A - Lipoptena cervi  [31]                    B - Lipoptena fortisetosa  

(foto original Rusu Şt. 2019) 



 

 

 

Buletinul AȘM. Științele vieții. Nr1(343) 2021                                                                Zoologie              

 

82 
 

Atât Lipoptena cervi, cât și Lipoptena fortisetosa fac parte din următoarea structură 

sistematică: Regnul Animalia, încrengătura Arthropoda, clasa Insecta, ordinul Diptera, 

familia Hippoboscidae, genul Lipoptena. 

Investigațiile morfologice, realizate  de mai mulţi specialiști în domeniu, a acestor 

două specii de insecte hematofage invazive (L. fortisetosa și L. cervi ), au permis de a 

evidenția că terminalia la femela de L. fortisetosa se caracterizează printr-un sclerit tipic 

pregenital, care este asemănător cu un cui și poartă 2 sau 3 peri puternici. 

Conform prezentelor rezultate, în timp ce L. cervi confirmă constatările anterioare, 

nu putem exclude un scenariu, care descrie o colonizare recentă a speciei L. fortisetosa 

în Europa. Conform ultimelor studii, ipoteza unor descendențe geografice distincte ar 

trebui respinsă la nivelul Europei Centrale. Studiul  sugerează că această ipoteză ar trebui 

revizuită și la nivel global. Cu toate acestea, nu s-a reușit de a stabili momentul 

colonizării sau identificării gazdelor reale care au introdus L. fortisetosa din Asia în 

Europa. De fapt, acest parazit a fost colectat de la mai multe cervide, de exemplu, cerbul 

roșu (Cervus elaphus), elan manchurian (Cervus elaphus xanthopygus), căprioară roșie 

Maral (Cervus elaphus maral), cerb de Dunăre (Dama dama), caprioare coreene 

(Hydropotes inermis), căprioare (Capreolus capreolus), caprioare siberiene (Capreolus 

pygargus), atât în Europa, cât și în Asia. Nu poate fi exclusă posibilitatea colonizării 

recente de către specia L. fortisetosa de către cervidele achiziționate cu scop de 

reaprovizionare a fermelor cu cerbi din regiunea orientală. De asemenea, rămâne în 

vigoare și ipoteza migrației din țările vecine, relativ recente în Italia, a speciei de cerb 

sika sau a hibrizilor acestora, care cu siguranță ar fi putut transmite ectoparaziții la 

speciile de cervide băștinașe. 

Datorită capacității speciei L. fortisetosa de a parazita o gamă largă de animale 

homeoterme, nu există limitări evidente pentru extinderea sa ulterioară. Atacurile 

permanente și intensive asupra oamenilor, în timpul apariției sezoniere în masă a acestor 

paraziți, pot împiedica munca forestieră, precum și activitățile de recoltare, recreere și 

vânătoare în zonele împădurite. O importanță deosebită fiind potențialul hipoboscidelor 

de a transmite diverși agenți patogeni în rândul oamenilor. Este stabilit faptul că 

hipoboscidele pot juca un rol important în transmiterea agenților patogeni bacterieni din 

genurile Bartonella, Borrelia şi Anaplasma, (Bartonella schoenbuchensis, Borrelia 

burgdorferi și Anaplasma phagocytophilum), periculoase, atât pentru om, cât și pentru 

animale [5, 28].  

În procesul cercetărilor arahnoentomologice la animalele sălbatice şi domestice din 

Republica Moldova, s-a constatat că alături de reprezentanţii diferitor grupe de 

ectoparaziţi temporari şi permanenţi (căpuşe ixiodide, anoplure, malofagi), au fost 

identificate și studiate speciile de insecte hematofage invazive din fam. Hippoboscidae 

(Lipoptena cervi şi Lipoptena fortisetosa)  [6, 13 - 15, 30].  

În perioada 1970-1980, în rezervaţiile naturale din Zona de Centru a Republicii 

Moldova, a fost introdus, din Extremul Orient, cerbul-cu-pete (Cervus nippon), iar 

împreună cu acesta şi insecta hematofagă Lipoptena fortisetosa, care nefiind 

identificată anterior la animalele sălbatice şi domestice din Republica Moldova. Pe 

parcursul anilor, L. fortisetosa a găsit în Republica Moldova condiţii climaterice 

favorabile pentru a-şi realiza pe deplin ciclul de dezvoltare în natură şi pe gazdele noi – 

bovine [14]. În Republica Moldova specia L. cervi, până la începutul anilor ’70 parazita 

în masă la gazdele aborigene - căprioare. În timpul iernii, intensivitatea invaziei acestor 

ectoparaziţi pe căprioare era semnificativ de majorată şi putea depăşi un număr de 300 
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exemplare pe animal. La vitele mari cornute din sectorul privat, care au acces şi 

păşunează în păduri şi în zonele adiacente, s-a înregistrat prezenţa a două specii de 

insecte hematofage parazitare L. cervi  şi L. fortisetosa. 

În biotopurile naturale din Republica Moldova, femelele adulte de Lipoptena 

fortisetosa depun pupiparii pe parcursul întregului an (cu excepţia lunilor decembrie -

ianuarie), producând 2-3 generaţii pe an, comparativ cu doar una în zona Extremului 

Orient. Pupipariile, căzute pe suprafaţa solului în timpul iernii, supraveţuiesc în stare de 

anabioză. Primăvara, din pupiparii eclozează insecte înaripate care, apoi urcă pe ramurile 

arborilor și arbuştilor şi stau în așteptarea gazdei. Ajungând pe suprafaţa corpului 

gazdelor preferate (cervide, bovine), insectele pătrund în interiorul părului, aripile cad, 

ceea ce favorizează deplasarea liberă pe corpul gazdelor. Pe durata a 8-10 zile, în 

organismul acestor insecte au loc transformări morfofiziologice semnificative: capul se 

retrage între umeri, scuturile toracale se chitinează puternic, picioarele se amplasează 

lateral, abdomenul se lărgeşte în toate direcţiile, ca rezultat se diferenţiază dimorfizmul 

sexual. Astfel, insecta trece de la modul de viaţă liber (insecte cu aripi) la cel parazitar 

(hematofag obligator - pe corpul paricopitatelor sălbatice şi domestice). 

Bovinele şi cervidele încep să fie atacate de aceste insecte primăvara devreme în 

lunile martie-aprilie, când valorile termice la suprafaţa solului depăşesc 8-10 0C. Vara,  

în lunile iunie - august, numărul lor pe un animal poate ajunge de la zeci până la sute de 

exemplare, iar toamna (septembrie - noiembrie), pot fi identificate chiar până la câteva 

mii de exemplare pe cap de animal. Pentru aceste insecte hematofage invazive, datorită 

coincidenţei biotopurilor, gazdelor şi activității sezoniere este caracteristică parazitarea 

mixtă cu căpuşe din familia Ixodidae. Însă, toamna târziu ixodidele părăsesc gazdele şi 

iernează în stare de anabioză, pe când insectele Hippoboscidae îşi păstrează activitatea 

şi iarna pe cervide şi bovine [13]. 

Deci, până la moment este stabilit că în condiţiile climaterice ale Republicii 

Moldova, insecta hematofagă Lipoptena fortisetosa îşi realizează ciclul vital atât pe 

cervide, cât şi pe bovine. La bovinele din complexele şi fermele mari aceşti paraziţi   n-

au fost identificaţi până în prezent, datorită faptului că ciclul lor de dezvoltare este strâns 

legat de biotopurile forestiere şi de animalele-gazdă care le populează. 

În perioada anilor 1990-1998, s-a înregistrat o dezvoltare maximă a acestor insecte, 

atât la paricopitatele sălbatice, cât şi la cele domestice (bovine) - de la sute până la mii 

de exemplare pe animal.  

În perioada 2007-2009, în legătură cu micşorarea numerică a gazdelor şi 

schimbarea factorilor climatici (secetă, temperaturi înalte), numărul acestor insecte s-a 

redus esenţial, de la mii până la zeci de exemplare pe animal. 

Cercetările realizate, în perioada anilor 2015-2020 la bovinele care pășunau în 

apropierea biotopurilor forestiere din Zona de Centru a Republicii Moldova, au permis 

de a identifica ambele specii de insecte hematoface invazive din familia Hippoboscidae: 

L. cervi cu EI – 25,0% și II - 15-45 exemplare şi L. fortisetosa cu EI – 85,0% și II -25 – 

65 exemplare. Până în prezent în Republica Moldova, n-au fost semnalate insecte 

hematofage invazive din genul Lipoptena la cabaline. Investigațiile arahnoentomologice 

realizate de către cercetătorii din cadrul laboratorului Parazitologie și Helmintologie al 

I.P. Institutul de Zoologie, la animale din diverse biotopuri naturale și antropizate ale 

Republicii Moldova, în perioada anilor 2018-2020, au permis de a evidenția la cabalinele 

din Zona de Centru a Republicii Moldova prezența speciei de insecte hipoboscide 

invazive - Lipoptena fortisetosa cu o EI de 20,0% și o II de 25-80 exemplare. 



 

 

 

Buletinul AȘM. Științele vieții. Nr1(343) 2021                                                                Zoologie              

 

84 
 

Localizarea speciei L. fortisetosa în regiunea inferioară a organelor genitale la cabaline, 

produce un prurit puternic în locul hrănirii acestora şi erupţii cutanate (fig. 2). 

     
 

Figura 2. Localizarea speciei Lipoptena fortisetosa (Maa, 1965), la cabaline (foto 

original Rusu Şt. 2019). 

 

Concluzii 

1. Studiul diversității speciilor de insecte hematofage invazive din fam. 

Hippoboscidae,  ne-a permis să stabilim că, atât bovinele, cât și cabalinele, care păşunau 

atât în rezervaţiile naturale din Republica Moldova cât şi în zonele adiacente acestora, 

aveau un grad major de infestare cu specii de insecte hematofage invazive  Lipoptena 

cervi şi Lipoptena fortisetosa, contribuind astfel la lărgirea arealului acestora, unde 

cervidele servesc ca gazdă specifică pentru hrănirea, dezvoltarea şi înmulţirea lor.  

2. Cercetările realizate la bovine, care pășunau în apropierea biotopurilor 

forestiere, în Zona de Centru a Republicii Moldova, au permis de a identifica la ele 

ambele specii de insecte hematoface invazive din familia Hippoboscidae: Lipoptena 

cervi cu o EI de 25,0%, iar II fiind în limitele de 15-45 exemplare şi Lipoptena 

fortisetosa  cu EI de 85,0% și II de la 25 - 65 exemplare. 

3. Investigațiile ectoparazitologice  complexe realizate la animale din diverse biotopuri 

naturale şi antropizate ale Republicii Moldova au permis de a evidenția la cabaline din Zona de 

Centru a Republicii Moldova prezența speciei de insecte hipoboscide invazive -  

Lipoptena fortisetosa, cu o EI de 20,0% și o II de 25-80 exemplare. 

4. Insectele hematofage invazive din familia Hippoboscidae au un rol important 

vectorial, deoarece pot participa la vehicularea unor maladii extrem de periculoase cum 

ar fi: encefalita exotică, antraxul, piroplasmoza, plasmoza şi filariatoza şi a unor specii 

de bacterii din genurile Bartonella, Borrelia şi Anaplasma, (Bartonella 

schoenbuchensis, Borrelia burgdorferi și Anaplasma phagocytophilum), periculoase, 

atât pentru om, cât și pentru animale.  
Lucrarea a fost realizată în cadrul Programului de Stat 20.80009.7007.12. 
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