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Rezumat
Șoarecele scurmător (Myodes glareolus) este o specie silvicolă cu răspândire largă în 
păduri luminoase (poiene), sectoare cu subarboret și la lizieră pe terenuri umede de 
la marginea bălților. Rezultatele investigațiilor helmintologice evidențiază o structură 
taxonomică complexă a endoparazitismului obligatoriu constituită din 15 specii 
(Plaghiorchis elegans, Skrjabinotaenia lobata, Catenotaenia cricetorum, Hydatigera 
taeniaeformis larvae, Taenia pisiformis larvae, Mesocestoides lineatuslarvae, 
Paranoplocephala omphaloides, Rodentolipis straminea, Syphacia stroma, 
Syphacia obvelata, Capilaria hepatica, Trichocephalus muris, Mastophorus muris, 
Heligmosomoides polygirus, Strongyloides ratti), care aparțin la 3 clase, 13 familii 
și 14 genuri. Indicii invazionali denotă un nivel infestațional al gazdelor cu gradul de 
răspândire și abundență numerică variată. Structura habituală este constituită din specii 
cu localizare gastrică, în intestinul subțire/gros, în cavitatea toracică/abdominală și 
în parenchimul hepatic. Structura evolutivă este reprezentată de specii cu dezvoltare 
mono-, di- și trixenică. Structura nozologică însumează 14 entități morbide integrate în 4 
categorii: trematodoze imaginale, cestodoze larvare/imaginale și nematodoze imaginale. 
Structura ierarhică a helmintofaunei evidențiază corelația invers proporțională a indicilor 
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infestaționali: speciile dominante după prevalență ocupă niveliul inferior după abundența 
numerică. Scopul cercetărilor vizează studiul helmintofaunei la Myodes glareolus din 
Rezervația Naturală „Plaiul Fagului”, cu evidențierea structurii taxonomice, habituale, 
evolutive și ierarhice, stabilirea tipologiei endoparazitismului obligatoriu și evaluarea  
indicilor invazionali.
Cuvinte cheie: helmintofauna, prevalența, intensitatea, rozătoare.
Depus la redacţie: 03 august 2018
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Adresa pentru corespondenţă: Oleg Chihai, Institutul de Zoologie, str. Academiei 
1, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova, e-mail: olegchihai@yahoo.com,  
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Introducere 
Complexitatea relațiilor de conviețuire ale organismelor de specii deferite în 

ecosistemele naturale delimitează integralitatea și stabilitatea funcțională a sistemelor 
biologice [35, 38]. Parazitismul, prin criteriu ecologic, reprezintă o relație interspecifică 
antagonistă în care conviețuirea conflictuală a componentelor condiționează reglarea 
numerică a populațiilor constituente [27].

Modernizarea a devenit un fenomen răspândit și influențează considerabil 
procesele din natură. Acțiunea factorului antropic asupra paraziților, se poate solda 
cu modificarea biodiversității și statutului ecologic. În asemenea condiții unele 
specii de helminți comportă semnificație epidemiologică. Astfel, devine important 
monitoring-ul biodiversității și ecologiei asociațiilor de helminți la rozătoarele mici pe  
arealuri concrete [39]. Rozătoarele, servesc ca sursă de hrană pentru răpitori, constituind 
astfel verigi importante ale lanțului trofic. Fiind animale mici sunt considerate distructive, 
care cauzează pagube imense agriculturii și sunt implicate în transmiterea diverşilor 
agenţi patogeni (virusuri, bacterii, helminți) la om, animale domestice şi sălbatice  
[23, 4, 25, 13].

Helminții la rozătoarele sălbatice au fost studiați într-o perioadă mai îndelungată 
în Polonia [8, 9], Cehia [28, 29], Finlanda [6, 7], Marea Britanie [5, 11, 12, 16, 17, 
18], Letonia [64, 82], Rusia [45, 46, 47, 48, 40, 41, 52, 39], Ucraina [49, 50, 51, 36], 
Belarus [34, 42, 43, 44], Moldova [30, 31, 32, 33], România [1, 2, 3, 21, 22], Ungaria 
[14, 15, 10] și India [24]. În aceste studii colective se analizează influența factorilor 
xenogeni intrinseci (gazda, densitatea, vârsta, genul) și factorilor extrinseci (zona, 
sezonul, relieful etc.). Totodată, este elucidată temporalitatea, habitatul, abundența și 
diversitatea comunităților de paraziți la rozătoarele sălbatice în diferite arealuri.

Helmintofauna la rozătoarele mici în Republica Moldova, pentru prima dată 
a fost studiată și descrisă de O. Andreico (1958 – 1984). Autorul menționează că 
speciile din clasa Trematoda au o pondere de 2,14%, din clasa Cestoda – 17,54%, 
din clasa Nematoda – 61,7% și din clasa Acanthocephala – 0,58%. În helmintofauna 
rozătoarelor investigate s-au constatat paraziții specifici omului și animalelor domestice: 
Echinococcus granulosus, Mesocestoides spp., Hymenolepis diminută, Strobilocercus 
fasciolaris, Trichinella spiralis, Hepaticola hepatica, Syphacia stroma și S. obvelata 
[30, 31, 32, 33]. 

Monitorizarea parazitofaunei la rozătoarele mici,cu precizarea rolului epidemiologic, 
prezintă o importanță majoră pentru prevenirea transmiterii agenților patogeni la 
animale și om, care sunt implicate în ciclurile evolutive ale paraziților. 
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În ecosistemele forestiere ale rezervației „Plaiul Fagului” șoarecele scurmător este 
o specie comună și una din speciile dominante în diverse tipuri de biotopuri silvicole 
[19]. Scopul cercetărilor noastre vizează studiul helmintofaunei la Myodes glareolus  
din Rezervaţia Naturală „Plaiul Fagului”, cu evidențierea structurii taxonomice, 
habituale, evolutive și ierarhice, stabilirea tipologiei endoparazitismului obligatoriu și 
specificarea apartenenței nozologice.

Materiale şi metode
Rozătoarele mici au fost capturate în Rezervaţia „Plaiul Fagului” la ecotonul de la 

liziera pădurii de pe malul iazului. Etajul subarboretului este bine dezvoltat și reprezentat 
de stejar, carpen, frasin, lemn râios, alun, corn. Vegetația ierboasă abundentă și densă 
este reprezentată de specii higrofile și de luncă. Teritoriul rezervației,fiind o zonă 
recreațională pentru vizitatori, facilitează contactul (direct/indirect) cu rozătoarele, 
sporind astfel riscul contaminării omului cu forme invazionale.

Capturarea rozătoarelor a fost efectuată prin amplasarea a 100 de capcane 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 [20]. 

Cercetările parazitologice au fost realizate în laboratorul de Parazitologie 
şi Helmintologie al Institutului de Zoologie pe 29 specimene de M. glareolus. 
Șoarecii colectați au fost eutanasiați cu soluție de Cloroformi pro narcosi, care 
inhibă conductibilitatea la nivelul centrilor cardiaci, provocând instantaneu moartea 
ușoară fără suferință. Investigațiile de laborator au fost efectuate prin disecţie totală 
a rozătoarelor și examenul microscopic a sistemului muscular (muşchii maseteri, 
braţelor, diafragmei) și organelor interne (trahee, pulmoni, cord, limba, esofag, 
stomac, intestin subţire, intestin gros, ficat, splină, rinichi, vezica urinară) în vederea 
stabilirii structurii helmintofaunei și determinării indicilor parazitologici. Identificarea 
speciilor a fost efectuată după Râjicov C. [40, 41]. Evaluarea parazitologică s-a 
efectuat prin determinarea gradului de răspândire (prevalenţa, %) și numărului de 
paraziți/animal (intensitate, ex.). Gradul de infestare cu Capilaria hepatica a fost 
determinat prin estimarea volumetrică a porțiunii de ficat afectat (+ constituie 25,0%,  
++ – 50,0%, +++ – 75,0%, ++++ – 100%). Rezultatele au fost prelucrate statistic în 
programul Excel. 

Rezultate şi discuţii
Șoarecele scurmător (Myodes glareolus) este o specie silvicolă și se întâlnește în 

păduri luminoase (poiene), în sectoare cu subarboret și la lizieră, în sectoare umede. 
Structura taxonomică a endoparazitismului obligatoriu la M. glareolus încadrează 

15 specii de helminți (Plaghiorchis elegans, Skrjabinotaenia lobata, Catenotaenia 
cricetorum, Hydatigera taeniaeformis larvae, Taenia pisiformis larvae, Mesocestoides 
lineatuslarvae, Paranoplocephala omphaloides, Rodentolipis straminea, Syphacia 
stroma, Syphacia obvelata, Capillaria hepatica, Trichocephalus muris, Mastophorus 
muris, Heligmosomoides polygirus, Strongyloides ratti), care aparțin la 3 clase,  
13 familii și 14 genuri. Cota speciilor din clasa Trematoda constituie 6,6%, din clasa 
Cestoda – 46,7% și din clasa Nematoda – 46,7% (tab.1).

Cercetările helmintologice privind structura endoparazitară și gradul de infestare a 
rozătoarelor, denotă o diversitate taxonomică bogată și un nivel infestațional variat al 
gazdelor investigate (tab. 2). 
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Tabelul 1. Structura taxonomică a helmintofaunei la Myodes glareolus.
Familia Specia

Clasa TREMATODA
Plagiorchidae (Luhe, 1901) Plagiorchis elegans (Rudolphi, 1802)

Clasa CESTODA

Catenotaeniidae Spassky, 1950
Skrjabinotaenia lobata (Baer, 1925) 
Catenotaenia cricetorum Kirshenblatt, 1949

Taeniidae (Ludwig, 1886)
Hydatigera taeniaeformislarvae (Batsch, 1786)
Taenia pisiformis larvae (Bloch, 1780)

Mesocestoididae (Perrier, 1897) Mesocestoides lineatus larvae (Goeze, 1782)
Anoplocephalidae (Cholodkowsky, 1902) Paranoplocephala omphaloides (Herman, 1783)
Hymenolepididae(Ariola, 1899) Rodentolepis straminea (Goeze, 1782)

Clasa NEMATODA

Syphaciidae (Skrjabin et Schikhobalova, 1951)
Syphacia stroma (Rudolphi, 1802)
Syphacia obvelata (Linstow, 1884)

Capillariidae (Neveu-Lemaire, 1936) Capillaria hepatica (Bancroft, 1893)
Trichocephalidae (Baird, 1853) Trichocephalus muris (Scrank, 1788)
Spiruridae (Oerley, 1885) Mastophorus muris (Gmelin, 1790)
Heligmosomidae (Cram, 1927) Heligmosomoides polygirus (Dujardin, 1845)
Strongyloididae (Chitwood et Macintosh, 1934) Strongyloides ratti (Sandground, 1925)

Tabelul 2. Nivelul de infestare cu endoparaziți la Myodes glareolus.
Clasa Specia Prevalenţa,% Intensitatea, ex.

Trematoda Plagiorchis elegans 13,8 3,8

Cestoda

Skrjabinotaenia lobata 10,3 3,0
Catenotaenia cricetorum 10,3 2,7
Paranoplocephala omphaloides 10,3 1,0
Rodentolepis straminea 69,0 3,0
Hydatigera taeniaeformislarvae 10,3 1,0
Taenia pisiformis larvae 13,7 1,0
Mesocestoides lineatuslarvae 14,0 1,5

Nematoda

Syphacia obvelata 24,1 84,9
Syphacia stroma 17,2 94,0
Heligmosomoides polygirus 10,0 5,3
Mastophorus muris 17,2 3,6
Strongyloides ratti 6,9 23,3
Trichocephalus muris 17,2 3,8
Capillaria hepatica 27,5 ++

Astfel, prevalența trematodului P. elegans cu intensitate medie de 3,8 ex./animal 
constituie 13,8%. În populația cestodelor depistate se evidențiază o varietate numerică 
de specii și o diversitate semnificativă a valorilor infestaționale. Pentru 5 specii  
(S. lobata, C. cricetorum, M. lineatus larvae, T. pisiformis larvae, P. omphaloides) 
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prevalența constituie 10,3%, iar intensitatea medie variază de la 1,0 ex. până la 3,0 ex. 
Cestodul R. straminea cu abundență numerică de 3,0 ex. este înregistrat la 69,0% din 
specimenii populației gazdă. Structură endoparazitismului cu nematode este constituită 
din 7 specii cu o prevalență de la 6,9% pentru S. ratti, la 10,0% pentru H. polygirus, 
la 17,2% pentru M. muris, S. stroma, T. muris și la 24,1% pentru S. obvelata. Valorile 
cantitative a populațiilor de nematode variază de la 94,0 ex./animal pentru S. stroma, 
la 84,9 ex./animal pentru S. obvelata și la 23,3% ex./animal pentru S. ratti. Abundența 
numerică a speciei M. muris constituie 3,6 ex./animal, T. muris – 3,8 ex./animal și la 
H. polygirus – 5,3 ex./animal. Prevalența cu C. hepatica constituie 27,5%, iar gradul de 
afectare a ficatului este estimat volumetric cu ++, ceia ce constituie 50,0%.

Structura habituală (fig. 1) este constituită din 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. omphaloides, R. straminea, S. stroma, H. polygirus, S. ratti), 2 specii 
(13,3%) cu localizare în inestinul 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. Structura 
habituală a helminților.

Structura evolutivă este reprezentată de 6 specii (40,0%) care se dezvoltă după 
modelul monoxen (S. stroma, S. obvelata, C. hepatica, T. muris, H. polygirus, S. ratti),  
9 specii (60,0%) cu evoluție polixenă, inclusiv 7 specii (77,8%) cu evoluție după modelul 
dixen cu prezența formelor exogene (H. taeniaeformis larvae, T. pisiformis larvae,  
M. muris, S. lobata, C. cricetorum, P. omphaloides, R. straminea) și 2 specii (22,2%) cu 
dezvoltare obligatorie în 3 gazde după modelul trixen (P. elegans, M. lineatus larvae). 

Structura ierarhică a helmintofaunei a fost evaluată după gradul de răspândire 
(prevalență) și abundență numerică (intensitate). În baza prevalenței s-au stabilit  
3 specii (R. straminea, S. obvelata, C. hepatica) cu poziție dominantă (20,0%), 6 specii 
(P. elegans, T. pisiformis larvae, M. lineatus larvae, S. stroma, T. muris, M. muris) 
subdominante (40,0%) și 6 specii (S. lobata, C. cricetorum, H. taeniaeformis larvae, 
T. pisiformis larvae, S. ratti, H. polygirus) rar întâlnite (40,0%). Nivelul inferior al 
abundenței numerice (1,0-5,3 ex./animal) este constatat la 11 specii (P. elegans,  
S. lobata, C. cricetorum, H.taeniaeformis larvae, T. pisiformis larvae, M. lineatus 
larvae, P. omphaloides, R. straminea, T. muris, M. muris, H. polygirus). Nivelul mediu 
al abundenței numerice (23 ex./animal) este observatla speciile C.hepatica și S. ratti,  
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pe când cel mai înalt nivel este constat la S. stroma și S. obvelata  
(84,9-94,9 ex./animal).

Tipologia endoparazitismului la rozătoarele examinate este reprezentată de 3 specii 
(20,0%) de biohelminți cu parazitism obligatoriu staționar larvar (H. taeniaeformis 
larvae, T. pisiphormis larvae, M. lineatus larvae), 6 specii (40,0%) de biohelminți  
(P. elegans, S. lobata, C. cricetorum, P. omphaloides, R. straminea, M. muris) și 6 specii 
(40,0%) de geohelminți (S. stroma, S. obvelata, C. hepatica, T. muris, H. polygirus,  
S. ratti) cu parazitismul obligatoiu staționar imaginal.

Rezultatele obținute denotă o corelație invers proporțională între indicii infestaționali, 
în care speciile dominante după prevalență, ocupă o poziție inferioară după abundență. 
Concluzia de bază care derivă din această distribuție redispersată, denotă aglomerarea 
unui număr minim de paraziți, la un număr mare de gazde, ceia ce asigură stabilitatea 
funcțională a sistemului parazit-gazdă studiat.

Nivelul sporit al prevalenței și intensității cu T. muris, H. polygirus, S. stroma,  
S. obvelata, S. ratti, se datorează faptului că nematodele respective sunt geohelminți, 
la care procesele de embriogeneză și evoluție postembrionară se desfășoară în mediul 
ambiant, unde formele invazionale libere își păstrează proprietatea infestantă o perioadă 
îndelungată de timp.

Speciile P. elegans, S. lobata, C. cricetorum, P. omphaloides, R. straminea,  
T. pisiformis larvae, M. lineatus larvae, M. muris fac parte din categoria biohelminților, 
care pentru dezvoltarea stadială/integrală necesită 1-2 gazde intermediare/complementare 
reprezentate de insecte diptere, coleoptere coprofage, acarieni de pășune, crustacee 
inferioare, mamifere etc. Acest fenomen mențin caracterul de focalitate naturală a 
biocenozelor. Biohelminții M. lineatus larvae și H. taeniaeformis larvae în stadiul 
adult parazitează în intestinul subțire la vulpe (Vulpes vulpes), care reprezintă sursa 
principală de răspândire a formelor invazionale libere (oncosfere, proglote ovigere) și 
poluare parazitară a mediului ambiant. După unii autori, efectivul de vulpi în Republica 
Moldova depășește 10 indivizi la 1000 ha, iar sectorul de activitate individuală a unei 
vulpi este de cca 500 de ha [19]. Astfel, suprapopularea vulpilor pe suprafețele terestre, 
precum și plasticitatea ecologică cu tendință de sinantropizare reprezintă factorii 
esențiali în apariția și menținerea focarelor de parazitozoonoze în ecosistemele urbane, 
rurale și forestiere. 

Rezultatele cercetărilor efectuate în Republica Moldova la începutul anilor 
60, diferă de ale noastre, unde nivelul infestării cu specii din clasa Cestoda variază 
în funcție de gazdă. Astfel, prevalența speciei P. omphaloides 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 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 musculusera de 
2,5%. Cele mai abunedente specii s-au dovedit a fi Syphacia obvelata la A. flavicollis 
cu intensitatea de 21,92% și Syphacia stroma – 10,47% [32]. În România, la 13 specii 
de rozătoare 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, Clethrionomys glareolus), s-au constat 
29 specii parazitare, dintre care: 3 specii (10,3%) din Digenea, 14 specii (48,3%) din 
Cestoda, 1 specie (3,5%) Acanthocephala și 11 specii (38,0%) din Nematoda [3].  
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În Rusia, parazitofauna la A. flavicollis este constituită din 16 taxoni: 16 specii (18,8%) 
din Trematoda, 4 specii (25,0%) din Cestoda, 8 specii (50,0%) din Nematoda și 1 specie 
(6,25%) din Acanthocephala [39]. În Lituania, dupa cum urmează: Trichocephalus 
muris cu o prevalență de 33,3% la Clethrionomys glareolus, 16,7% – Microtus 
agrestis; Syphacia sp. – 33,3% la Microtus agrestis [37, 38]. 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% [10].  
După Șuteu I. [26] puține date atestă frecvența și răspândirea sifaciilor la rozătoare, al 
căror potențial nu este cunoscut. În opinia autorului rozătoarele par a fi mai rezistente, 
de unde și incidența infestației este mai mică. 

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 ori), în hrana cărora predomină 
rozătoarele mici (70%), favorizează răspândirea formelor parazitare libere, poluând 
astfel diferite arealuri. 

Datele obţinute relevă potenţialitatea riscului de poluare parazitară a zonei de 
interferenţă dintre ecosistemele naturale şi antropizate, prin transmiterea formelor 
invazive de la animalele sălbatice la cele domestice, inclusiv la om. Totodată, 
rozătoarele sunt componenta lanţului trofic al răpitorilor mai mari, care la rândul său 
sunt vectorii formelor parazitare libere în mediul ambiant. Astfel, ambele verigi ale 
lanțului epidemiologic contribuie la stabilitatea funcţională a biosistemelor parazitare 
și determină caracterul de focalitate naturală a biocenozelor. 

Investigațiile au fost efectuate în cadrul proiectului fundamental 15.817.02.12F 
finanțat de Consiliul Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică al Academiei 
de Științe a Moldovei.

Concluzii 
1. Taxonomia endoparaziților obligatorii la Myiodes glareolus din Rezervaţia 

„Plaiul Fagului” include 15 specii de helminți (Plaghiorchis elegans, Skrjabinotaenia 
lobata, Catenotaenia cricetorum, Hydatigera taeniaeformis larvae, Taenia pisiformis 
larvae, Mesocestoides lineatus larvae, Paranoplocephala omphaloides, Rodentolipis 
straminea, Syphacia stroma, Syphacia obvelata, Capillaria hepatica, Trichocephalus 
muris, Mastophorus muris, Heligmosomoides polygirus, Strongyloides ratti), care 
aparțin la 3 clase, 13 familii, 14 genuri şi 15 specii. Cota speciilor din clasa Trematoda 
este de 6,6%, iar din clasa Cestoda și Nematoda a câte 46,7%.

2. Indicii invazionali la rozătoarele investigate, atestă o diversitate taxonomică 
bogată și un nivel infestațional variat al gazdelor investigate. Trematodul P. elegans are 
o prevalență de 13,8% și o intesitate medie de 3,8 ex./animal. În populația cestodelor 
sunt evidențiate 7 specii cu intensitate medie de la 1,0-3,0 ex./animal, prevalența 
de 10,3%-69,0%. Abundența numerică a populațiilor de nematode variază între  
3,6-94,0 ex./animal, iar prevalența de la 3,9% până la 27,5%.

3. Habitualitatea este constituită din 2 specii (13,3%) cu localizare gastrică, 7 specii 
(46,7%) - in intestinul subțire, 2 specii (13,3%) - în intestinul gros, 3 specii (20,0%) - în 
cavitatea toracală/abdominală și 1 specie (6,7%) cu localizare în parenchimul hepatic.
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4. Structura evolutivă este reprezentată de 6 specii (40,0%) cu dezvoltare 
monoxenică și 9 specii (60,0%) cu dezvoltare polixenică, inclusiv 7 specii (77,8%) se 
dezvoltă după modelul dexen cu prezența formelor exogene și 2 specii (22,2%) după 
modelul trixen.

5. Ierarhia helmintofaunei evidențiază corelația invers proporțională a indicilor 
infestaționali: speciile dominante prin prevalență ocupă nivelul inferior prin abundență 
numerică. Această distribuție redispersată este caracterizată de concentrarea unui număr 
minim de paraziți la un număr mare de gazde, ceia ce asigură stabilitatea funcțională a 
sistemului parazit-gazdă studiat.

6. Tipologia endoparazitismului la rozătoarele examinate este reprezentată din 3 
specii (20,0%) de biohelminți cu parazitism obligatoriu staționar larvar (H. taeniaeformis 
larvae, T. pisiphormis larvae, M. lineatuslarvae), 6 specii (40,0%) de biohelminți  
(P. elegans, S. lobata, C. cricetorum, P. omphaloides, R. straminea, M. muris) și 6 specii 
(40,0%) de geohelminți (S. stroma, S. obvelata, C. hepatica, T. muris, H. polygirus,  
S. ratti) cu parazitismul obligatoriu staționar imaginal. 
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