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Rezumat
Lucrarea conține date despre nivelul de infestare a zimbrilor din Rezervația Naturală
„Pădurea Domnească” şi a animalelor domestice care pășunează pe terenurile adiacente.
S-a stabilit că zimbrii adulţi sînt infestați cu 6 specii de paraziţi (trematode – 1, nematode
– 2, protiste – 3): Fasciola hepatica, Strongyloides papillosus, Trichocephalus globulosa,
Eimeria bovis, E.auburnensis și E. ellipsoidalis, iar cei tineri – cu 4 specii (trematode – 1,
nematode – 1, protiste – 2): F.hepatica, S.papillosus, E. bovis, E. auburnensis. Bovinele
care pășunează pe terenurile adiacente sînt infestate cu 5 specii de paraziţi (trematode – 1,
nematode – 1, protiste – 3): F.hepatica, S.papillosus, E.bovis, E.zuernii, E.ellipsoidalis;
ovinele – cu 5 (cestode – 1, trematode – 1, nematode – 1, protiste – 2): Moniezia expansa,
F.hepatica, S.papillosus, E.parva, E. faurei, iar la cai s-au înregistrat 2 specii de nematode:
Strongyloides westeri; Oxyuris equi. Analiza rezultatelor parazitologice demonstrează că
agenţii parazitari atestaţi pot fi  repartizaţi în 2 grupuri: obligatorii, pentru mamiferele
sălbatice şi comune, pentru cele sălbatice şi domestice. S-a determinat că pentru zimbri o
specie este obligatorie, iar altele 5 sînt comune pentru rumegătoarele domestice (bovine,
ovine). Se recomandă să se efectueze cercetări ecologo-biologice complexe pentru
stabilirea lanțului epizootic în menținerea focarelor de infestare și reinfestare a zimbrilor,
precum și examene parazitologice, de două ori pe an (februarie-martie, octombrie-
noiembrie), iar în funcție de rezultat animalele să fi e deparazitate.
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Introducere
Zimbrul (Bison bonasus Linnaeus, 1758), la fel ca şi bizonul american (Bison

bonasus Linnaeus, 1758) face parte din genul Bison (H. Smith, 1827). Doi dintre cei
mai cunoscuţi reprezentanţi ai acestui gen sînt: Zimbrul European – Bison bonasus
și Zimbrul Nord-American, confundat adeseori cu bizonul (Bison bison). Au existat
și două subspecii ale zimbrului European: zimbrul de șes sau de Bialowieza (Bison
bonasus bonasus) și zimbrul de munte sau Caucazian (Bison bonasus caucasicus).
Zimbrul caucazian nu a supraviețuit pînă în zilele noastre, ultimul exemplar murind
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în Caucaz în anul 1927. Un individ-mascul, în vîrstă de un an, a fost capturat și dus în
Germania în anul 1908. A trăit 18 ani în captivitate la o menajerie din orașul german
Boitzenburg. În acest timp s-a produs împerecherea masculului de zimbru caucazian cu
femelele de zimbru de șes, ceea ce a determinat apariția descendenților hibrizi. Astăzi,
avînd această obîrşie, zimbrul european a păstrat foarte puțin din caracteristicele
zimbrului caucazian, iar înfățișarea sa nu diferă de cea a zimbrului de șes [35, 37, 38].

Vițeii se nasc numai primăvara. Această periodicitate în cazul reproducerii este
menținută nu numai prin mecanisme fi ziologice, cum ar fi  lungimea perioadei de
gestație, dar și prin mecanisme din interiorul populației, cum ar fi  separarea celor două
sexe cînd nu este perioada de împerechere. Masculii nu conduc cirezi, fapt care se
explică prin prezenţa lor în grup pe termen scurt. Din punct de vedere sexual, ei devin
maturi la vîrsta de 2-3 ani, însă masculii mai bătrîni nu permit acuplarea acestora, chiar
dacă au deja 4-6 ani. Astfel, perioada de activitate sexuală intensă în rîndul masculilor
începe la vîrsta de 6 ani și se încheie în al 12-lea an de viață. Perioada împreunării
este în august și septembrie, cînd masculii adulți își fac apariția în cirezile de femele
și viței. Prezența lor în unul şi acelaşi grup nu este permanentă, pentru că ei sînt în
căutarea femelelor care au intrat în călduri. Asemenea schimbări sînt favorabile pentru
mărirea diversităţii genetice a populației. Femelele devin mature sexual la vîrsta de 3
ani, în timp ce puii apar în al 4-lea an. Aproximativ 20% dintre femelele care trăiesc
în libertate dau naștere la pui în al 3-lea an de viaţă. Totuși, cele mai multe trebuie să
aștepte pînă în al 5-lea sau al 6-lea an. O femelă este capabilă să nască pînă la sfîrșitul
vieții. Deşi, printre cele ce trăiesc în libertate limita de vîrstă este considerată de 20 de
ani. Vițeii se nasc în fi ecare an, iar perioada de gestație fi ind în medie de 264 de zile
(între 254 și 277 de zile). De regulă, acestea dau viaţă unui singur vițel, cazurile de
gemeni fi ind foarte rare [22, 28, 39].

În condiții naturale zimbrii nu se cuplează cu alte bovine deaceea apariția hibrizilor
nu a fost înregistrată. Zimbrul duce un mod de viață sedentar. Ca unități de bază într-o
populație servesc grupurile amestecate (12-15 specimeni, inclusiv femele și masculi
de diferite vîrste), grupurile de masculi (2-3 specimeni, de regulă, masculi tineri) și
masculii solitari (62% dintre masculii maturi). Dispariția zimbrului din natură a fost
provocată de factorul antropic, şi anume: braconajul intensiv, distrugerea habitatului
(valorifi carea terenului pentru necesitățile omului prin defrișarea și/sau arderea
pădurilor), sînt și dovezi incontestabile despre moartea în masă a zimbrilor din cauza
infectării cu diferite boli transmise de la vitele domestice, cum ar fi  Antraxul și Febra
aftoasă. Zimbrul a fost nimicit fără control în perioada războaielor şi revoluțiilor,
anume atunci documentele istorice atestă micșorarea considerabilă a numărului
acestora [14, 15, 20, 22, 23].

În anul 1923 a fost înfi inţată Societatea Internaţională pentru Ocrotirea Zimbrilor.
Către anul 1927, zimbrul a dispărut din natură complet. În cadrul inventarierii efectuate
în anul 1926 au fost enumerate 52 de capete, localizarea cărora era în diferite grădini
zoologice și parcuri, și toate aceste animale proveneau de la alte 12 fondatoare, care nu
au fost înrudite între ele: 5 masculi și 7 femele, 11 dintre ele fac parte din subspecia de
Bialowieza (Bison bonasus bonasus), iar al 12-lea fondator este un mascul din subspecia
caucaziană (Bison bonasus caucasicus). Populațiile contemporane de zimbri au un înalt
nivel de inbriding (F = 0,202 ± 0,002 Olech W., 1987), dar nu s-au observat expresii
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concrete de depresie indbridă. Acestea sînt relativ rezistente la diferite boli, cu excepția
populației din Bialowieza (partea poloneză și belorusă). Ultimile populații sălbatice
(Bialowieza și vest-caucaziană) au fost distruse la începutul sec. XX [6, 21, 34, 38].

Restabilirea speciei zimbru ar servi drept model de colaborare internațională pentru
salvarea acesteia de la dispariție [28]. Astăzi, în Europa Centrală și de Sud, ecosistemele
favorabile pentru traiul zimbrului au fost practic distruse, deoarece ocupau zonele
optimale pentru dezvoltarea economico-socială a omului – luncile și zonele prealpine.
Astfel, s-a păstrat doar o parte neînsemnată de terenuri dispersate. Este cunoscut că
pentru întreținerea unui zimbru în natură este necesar de la 2 pînă la 10 km2 de teritoriu.
Înmulțirea planifi cată în grădinile zoologice, parcuri, rezervații forestiere şi în diferite
centre de reproducere, apoi eliberarea tinerilor specimeni ai generațiilor următoare în
natură, au contribuit la mărirea numărului acestora [31, 39].

Nu se poate considera că zimbrul a fost salvat de la dispariție, deoarece nu a
fost formată nici o populație cu adevărat mare (500-1000 de capete), care să posede
materialul genetic deplin al „fondatorilor” ce ar contribui la existența și supraviețuirea
pe cont propriu a acesteia. Cea mai mare populație de zimbri care trăiește în libertate
se afl ă în Bialowieska Puszcza din partea Republicii Belarus și Poloniei, însă nu
servește ca populație „garant”, din cauza terenului limitat, a diversității genetice
mici și a rezistenței scăzute la activitatea patologică a microfl orei din organism
[8, 9, 11, 19, 28, 34].

Studierea procesului de infestare a animalelor cu ecto- şi endoparaziţi, şi în special
a animalelor sălbatice, constituie o problemă majoră şi mai ales aplicativă, deoarece
unele specii servesc drept gazde intermediare în ciclul de dezvoltare a diverşilor
paraziţi şi ca transmiţători ai acestora, care prezintă pericol atît pentru om, cît şi pentru
animalele domestice. În cazul animalelor sălbatice, parazitozele sînt cele mai frecvent
întîlnite maladii [1, 2, 3, 7, 16, 32].

Lipnițkii și colab. [29] menționează că în Republica Belarus la bovine sînt
înregistrate 47 de specii de agenți parazitari, la ovine – 52, la caprine – 32, la cerbi – 22,
la căprior – 37 și la zimbru – 26 de specii. Autorii precizează că 35 de specii de helminți
sînt comune atît la animalele domestice, cît şi la cele sălbatice. Acesta este unul dintre
factorii principali în menținerea unui nivel înalt de infestare a lor.

Parazitofauna la rumegătoarele sălbatice și domestice din Republica Moldova este
diversă. La bovine sînt înregistrate 38 de specii, la ovine – 40, la cerbi – 11 şi la căprior
– 9 specii de agenți parazitari, dintre care 9 sînt comune atît la animalele domestice, cît
și la cele sălbatice [4, 5, 24].

Kazmin [25], Treboganova [36], Kușnir și colab. [28] semnalează despre unele
cazuri de mortalitate a zimbrilor din Rusia, din motivul infestării lor cu diverse specii de
helminți; Korocikyna și Кociko [27], Anisimova și colab. [13], Lipnițkii și colab. [30]
– în Rezervațiile naturale din Belarus, iar Pererva [33], Gunciak [18], Evtușevskii și
Mamenko [19] menţionează cazuri de mortalitate în zona Bucovinei și Nadvirneanskoe
(Ucraina) din cauza fasciolozei și altor maladii parazitare.

Autorii mai menționează că unul dintre factorii principali care a contribuit la
creşterea nivelului de infestare a zimbrilor sînt condițiile favorabile pentru dezvoltarea
ciclului biologic a unor specii de paraziți în locurile permanente de alimentație în
perioada de iarnă.
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Ultimul zimbru din Moldova a fost ucis în anul 1762. Zimbrii sînt considerați
animale pe cale de dispariţie, fi ind înscrişi în Cartea Roşie. În prezent, în lume există
circa 4 mii de exemplare.

Zimbrul a fost adus în Republica Moldova pe data de 19 august 2005 din Polonia.
Au fost importaţi trei indivizi: un mascul – Podeawacz (născut pe 13 septembrie 2004,
în semilibertate) și două femele: Kagura (născută în 2003, în libertate) și Podwagra
(născută în octombrie 2003, în semilibertate), stabiliţi în cadrul Rezervației Naturale
„Pădurea Domnească” ÎS. În Republica Moldova s-au născut 2 masculi: pe 1 mai
2011 şi respectiv, pe 1 iunie 2011. Fiecare zimbru are număr de identifi care, cip
introdus subcutanat, sînt pașaportizați și înscriși în registrul genealogic – European
Bison Pedigree Book. Zimbrii păşunează pe teren închis, cei tineri sînt izolaţi de
adulţi. Pentru primii terenul de păşunat constituie 2 ha, iar pentru cei din urmă – 32
ha. În aşa mod, zimbrul a fost salvat de la dispariţie și după 243 de ani s-a reintrodus
în Codrii Moldovei.

Scopul cercetărilor efectuate a fost de a stabili diversitatea parazitofaunei la zimbrii
introduși în fauna Republicii Moldova și a animalelor domestice, care pășunau pe
teritoriile adiacente.

Materiale și metode
efectuat

în laboratorul de Parazitologie şi Helmintologie al Institutului de Zoologie al AŞM.
În luna iunie 2013 s-au colectat eşantioane biologice de la 3 zimbri adulţi, de
la 2 tineri întreţinuţi în captivitate şi de la bovine, ovine şi ecvine care pășunau
pe terenurile adiacente. În realizarea obiectivelor propuse s-au utilizat metode
coproovoscopice (Fulleborn, Darling), coprolarvoscopice (Popov, Baermann)
şi a spălării succesive. Intensivitatea invaziei cu larve de nematozi s-a stabilit în 5
g feţes, iar oochisturi de Eimeria spp., ouă de trematode şi nematode în 10 cîmpuri
microscopice vizuale (10x40).

Rezultate şi discuţii
Unul din aspectele principale ale cercetărilor ecologice este studiul situației

parazitologice, ca factor important, care infl uențează starea sănătății la animale și om.
Parazitozele au o largă răspândire la animalele domestice și sălbatice din Republica
Moldova, iar unele au o virulență înaltă și pot provoca mortalitatea lor.

Cercetările parazitologice a zimbrilor din Rezervaţia Naturală „Pădurea Domnească”
şi a animalelor domestice, care pășunau pe terenurile adiacente, au demonstrat că la
zimbrii adulţi au fost identifi cate 6 specii de paraziţi (trematode – 1, nematode – 2,
protiste – 3): Fasciola hepatica, Strongyloides papillosus, Trichocephalus globulosa,
Eimeria bovis, E. auburnensis și E. ellipsoidalis, iar la cei tineri – 4 specii (trematode
– 1, nematode – 1, protiste – 2): Fasciola hepatica, Strongyloides papillosus, Eimeria
bovis, E. auburnensis (tabelul 1).

S-a constatat că zimbrii adulţi aveau o intensivitate a invaziei foarte înaltă cu
Strongyloides papillosus, iar cei tineri atît cu Strongyloides papillosus, cît şi cu Fasciola
hepatica. Zimbrii adulţi erau poliparazitaţi cu Fasciola hepatica, Strongyloides
papillosus, Trichocephalus globulosa, Eimeria bovis, E. auburnensis, E. ellipsoidalis,
iar cei tineri cu speciile Fasciola hepatica, Strongyloides papillosus, Eimeria bovis şi
E. auburnensis.
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Tabelul 1. Gradul de infestare a zimbrilor din Rezervaţia Naturală
„Pădurea Domnească” şi a animalelor domestice.

Speciile
ZIMBRI ANIMALE DOMESTICE

Adulţi Tineri Bovine Ovine Ecvine

Clasa CESTODA

Moniezia expansa - - - + -

Clasa TREMATODA

Fasciola  hepatica + + + + -

Clasa NEMATODA

Strongyloides papillosus + + + + -

Strongyloides  westeri - - - - +

Trichocephalus globulosa + - - - -

Oxyuris equi - - - - +

Clasa SPOROZOEA

Eimeria zuernii - - + - -

Eimeria bovis + + + - -

Eimeria auburnensis + + - - -

Eimeria ellipsoidalis + - + - -

Eimeria parva - - - + -

Eimeria faurei - - - + -

Total specii  – 12 6 3 5 5 2

Bovinele care pășunau pe terenurile adiacente erau infestate cu 5 specii de paraziţi
(trematode – 1, nematode – 1, protiste – 3): Fasciola hepatica, Strongyloides papillosus,
Eimeria bovis, E. zuernii, E. ellipsoidalis; ovinele – cu 5 (cestode – 1, trematode –
1, nematode – 1, protiste – 2): Moniezia expansa, Fasciola hepatica, Strongyloides
papillosus, Eimeria parva, E. faurei, iar la cal s-au stabilit 2 specii de nematode:
Strongyloides westeri; Oxyuris equi.

Prin urmare, rezultatele obţinute demonstrează că parazitofauna identifi cată la
zimbri, în linii generale, corespunde cu cea a mamiferelor domestice (bovine, ovine),
care păşunau în zonele adiacente ţarcului. Agenţii parazitari stabiliţi pot fi  repartizaţi în
2 grupuri: obligatorii, pentru mamiferele sălbatice şi comune, pentru cele sălbatice şi
domestice. La zimbri s-au stabilit 6 specii de paraziţi, dintre care, una este obligatorie,
iar 5 sînt comune şi pentru rumegătoarele domestice (bovine, ovine).

Nivelul înalt de infestare a zimbrilor și rumegătoarelor domestice (bovine, ovine)
cu trematode, nematode și protiști confi rmă prezenţa gazdelor intermediare (melci
acvatici) pentru bioparaziți și a condițiilor favorabile pentru dezvoltarea ciclului
evolutiv al geoparaziților. În acest context, mediul exterior îndeplineşte rolul de factor
în menţinerea lanţului epizootic al maladiilor parazitare.

Impactul parazitozelor asupra organismului-gazdă depinde şi de factorul
alimentar. Datele bibliografi ce demonstrează că în perioadele de criză alimentară (veri
secetoase, ierni cu abundenţă de zăpadă) acesta se măreşte, ducînd la mortalitatea lor
[10, 17, 26, 39].
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Deşi există reguli care interzic păşunatul şi întreţinerea animalelor domestice în
rezervaţii naturale, în scopul de a limita vehicularea agenţilor parazitari comuni acestora
şi celor sălbatice, rezultatul studiului respectiv dovedeşte contrariul [4, 5, 12, 13, 31].

Aria îngrădită, destinată zimbrilor, trebuie supravegheată, în vederea prevenirii
apariţiei unor organisme-gazdă pentru paraziți. Se recomandă ca hrănitoarele să fi e
amplasate departe de cursurile de apă și de depresiuni, la locuri uscate, cu un număr
cît mai redus de melci (principala gazdă intermediară a trematodelor). Situația din
Rezervaţia naturală „Pădurea Domnească” demonstrează că există condiții care permit
infestarea zimbrilor cu agenți parazitari și transmiterea lor și altor specii de animale
domestice și sălbatice. În legătură cu acest fapt, este strict necesar de a controla
respectarea normelor veterinare, de a efectua verifi cări sistematice, mai ales ce ţin de
îndeplinirea operațiunilor profi lactice [5].

Știința și practica parazitologică a obţinut mari succese în diagnostica și profi laxia
maladiilor parazitare, dar restructurările care au avut loc în sectorul zootehnic din
republică ce ţin de

în
Mamiferele sălbatice

contribuie esenţial la păstrarea focarelor naturale de paraziţi, comune pentru animalele
domestice şi om.

 domestice şi sălbatice de
diverse vîrste pe teritorii limitate provoacă formarea focarelor noi de ecto- şi endoparaziţi
comuni acestora. Extensivitatea şi intensivitatea înaltă de paraziţi la mamiferele
sălbatice şi domestice, probabil, poate fi  determinată, de asemenea, de abundenţa şi
larga răspîndire a gazdelor intermediare, complementare, rezervor și gazde-vector
(moluște terestre și acvatice, furnici, căpușe, rozătoare mici etc.) în diverse biotopuri
naturale şi agrocenoze. Situația dată impune elaborarea noilor strategii profi lactice și de
combatere a maladiilor parazitare.

Rezultatele examenelor parazitologice presupun deparazitarea animalelor. Măsurile
de combatere şi profi laxie a maladiilor parazitare la animale sînt strict necesare, dacă
nu pînă la lichidarea totală a lor, atunci pînă la o diminuare evidentă, atingînd un nivel
sub pragul de dăunare. Prin urmare, aceste măsuri pot fi  elaborate numai cunoscînd
particularităţile biologice atît ale paraziţilor şi gazdelor, cît şi pe cele ale mediului
ambiant, în scopul întreruperii lanţului biologic al agenţilor parazitari.

Clima caldă și umedă a Republicii Moldova permite dezvoltarea stadiilor larvare
și a gazdelor intermediare, ce favorizează răspîndirea agenților parazitari. De aceea se
cere ca serviciile abilitate (serviciul sanitar veterinar, colaboratorii silvici) nu numai să
deparaziteze animalele, dar și să întreprindă măsuri de asanare a mediului înconjurător
(a focarelor de dezvoltare a gazdelor intermediare și defi nitive).

În cadrul Rezervației Naturale „Pădurea Domnească” ÎS, unde astăzi sînt amplasați
zimbrii, este necesar ca să se efectueze permanent o selecție minuțioasă a fondatorilor
cu un potențial genetic ridicat, prin cercetarea pașapoartelor genetice și a arborilor
genetici ai specimenilor candidați; pentru a efectua procesul de selecție a viitorilor
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indivizi cu genotip excepțional, care vor fi  puşi în libertate printre populaţiile din
România, Ucraina, Polonia, Belarus, Rusia etc.

Așadar, rezultatele obţinute în urma cercetărilor parazitologice ale zimbrilor
din Rezervaţia Naturală „Pădurea Domnească” şi ale animalelor domestice (bovine,
ovine, cabaline), care pășunau pe teritoriile adiacente din rezervație, demonstrează că
condițiile existente în această zonă sînt favorabile pentru creşterea diverșilor agenți
parazitari, iar factorii care crează această stare sînt numeroşi, avînd un mecanism de
dezvoltare complicat.

Situația existentă impune efectuarea unor cercetări ecologo-biologice complexe,
în vederea stabilirii legităţii circulației acestor agenți în rezervație, necesare pentru
monitorizarea cazului și în scopul elaborării unor măsuri de profi laxie și tratament a
animalelor, precum și a unor măsuri de asanare a terenurilor de pășunat.

Concluzii
În Republica Moldova pentru prima dată s-a studiat parazitofauna la zimbrii1.
din Rezervaţia Naturală „Pădurea Domnească”, fi ind identifi cate 6 specii de
paraziţi, dintre care 1 este obligatorie pentru ei, iar altele 5 sînt comune şi pentru
rumegătoarele domestice (bovine, ovine).
Este oportună efectuarea cercetărilor ecologo-biologice complexe pentru2.
stabilirea lanțului biologic în menținerea focarelor de infestare și reinfestare a
zimbrilor.
Se recomandă  examinarea parazitologică a zimbrilor de două ori pe an (3. februarie-
martie, octombrie-noiembrie) și deparazitarea  animalelor infestate.
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