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Rezumat
Studiul parazitofaunei la cervidele din rezervaţia ştiinţifică „Plaiul Fagului” (Republica 
Moldova), a pus în evidenţă existenţa unui nivel înalt de infestare a acestora cu fasciole, 
dicrocelii, strongiloizi şi protişti. Cerbul nobil era infestat cu următorii paraziţi: 
Strongyloides papillosus - 100,0%, Moniezia benedeni - 12,5%, Fasciola hepatica - 
25,0%, Dicrocoelium lanceolatum - 12,5%, Cooperia punctata şi Ostertagia ostertagi 
fiecare câte 6,3%, Toxocara vitulorum – 18,8%, Trichostrongylus axei – 12, 5%, Eimeria 
asymmetrica şi E. austriaca în 6,3% cazuri. În formă mixtă cu 2 specii - în 83,1 la sută 
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din cazuri, cu 3 specii – 13,5% şi cu 5 cpecii - 3,4%. Cerbul-cu-pete este infestat cu 
Strongyloides papillosus - 100,0% cazuri, Dicrocoelium lanceolatum - 30,7%, Cooperia 
punctata, Ostertagia ostertagi, Toxocara vitulorum, Moniezia benedeni şi Fasciola 
hepatica a câte 10,2%, iar Eimeria asymmetrica – 7,9% şi cu Eimeria austriaca în 6,8% 
cazuri. În formă mixtă cu 2 specii în 60,0% cazuri, cu 3 specii – 30,0% şi cu 4 cpecii 
în 10,0% cazuri din totalul animalelor infestate. La Căprioară s-a depistat un nivel de 
infestare cu Strongyloides papillosus – 100,0% cazuri, Moniezia benedeni, Ostertagia 
ostertagi şi Toxocara vitulorum respectiv în 15,2%, Cooperia punctata – 23,2%, Eimeria 
capreoli şi E. ponderosa în 61,6 la sută dintre animalele cercetate. În formă mixtă cu 
2 specii în 65,3%, cu 3 specii – 18,9% şi cu 4 cpecii în 15,8%. Nivelul de infestare al 
cervidelor din rezervaţia ştiinţifică “Plaiul Fagului” este diferit şi depinde de specificul 
biologic şi ecologic al parazitului şi gazdei. Analiza parazitofaunei la cervidele din această 
rezervaţie, ne permite să constatăm că s-au înregistrat 3 specii de paraziţi obligatorii, iar 
din totalul de specii parazite depistate la acest grup de paricopitate sălbatice, 9 specii de 
paraziţi sânt comune şi pentru rumegătoarele domestice. 
Cuvinte cheie: Cervide, agenți parazitari, mixtinvazii. 
Depus la redacţie 06 august 2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresa pentru corespondenţă: Rusu Ştefan, Institutul de Zoologie al Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei, str.Academiei, 1, MD-2028 Chişinău, Republica Moldova; 
e-mail: rusus1974@yahoo.com; tel. (+373 22) 73-75-11

Introducere
Studierea procesului de infestare a cervidelor, constituie o problemă importantă 

în plan fundamental şi, mai ales, aplicativ, deoarece unele specii din ele servesc ca 
gazde intermediare în ciclul de dezvoltare a diferitor specii de paraziţi şi în calitate de 
transmiţători ai acestora, care sunt periculoase atât pentru om, cât şi pentru animalele 
domestice. Parazitozele sunt cele mai frecvent întâlnite maladii la animalele sălbatice, 
care provoacă pierderi economice esenţiale [1,7,8]. 

Modificările care au avut loc în sectorul zootehnic în ultimele două decenii, în 
legătură cu împroprietărirea pământului, reorganizarea unităţilor zootehnice, 
formarea multiplelor ferme mici, redislocarea unui număr mare de animale de 
la complexe în gospodării particulare, au dus la schimbarea radicală a faunei 
parazitare. Bovinele care se aflau în stabulaţie, trecând la păşunat în diferite 
staţii antropogene, pătrund şi în rezervaţiile naturale, unde pot transmite agenţi 
patogeni şi la animalele sălbatice[2,3,4,5,6,9]. 

Animalele sălbatice contribuie esenţial la păstrarea focarelor naturale de paraziţi, 
comune pentru animalele domestice şi om. În acest context studierea parazitofaunei 
cervidelor are o însemnătate deosebită. Cunoaşterea faunei parazitare la animalele 
sălbatice este importantă şi în scopul evitării răspândirii agenţilor parazitari la animalele 
domestice şi om. Multiplele măsuri ce sânt întreprinse în scopul majorării 
efectivului mamiferelor de interes vânătoresc nu vor avea un efect scontat, 
deoarece maladiile parazitare nu numai că suprimă creşterea şi dezvoltarea 
acestor animale, dar provoacă, totodată, şi mortalitatea înaltă a lor şi, de aceea, 
studierea faunei lor parazitare are o însemnătate deosebită [12,13]. 

În ultimii ani cercetări complexe şi o analiză a nivelului de infestare al cervidelor 
şi rolul lor în menţinerea focarelor de agenţi parazitari în biotopurile naturale, precum 
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şi importanţa lor în infestarea animalelor domestice în Republica Moldova nu s-au 
efectuat.

Scopul cercetărilor a fost de a stabili nivelului de infestare a cervidelor cu diverşi 
agenţi parazitari în rezervaţia ştiinţifică „Plaiul Fagului”.

Materiale şi metode
Studiul diversităţii şi structurii comunităţilor de paraziţi s-a realizat prin colectarea 

eşantioanelor biologice de la cervide din Rezervaţia Naturală „Plaiul Fagului”, 
Republica Moldova. Investigaţiile cu privire la determinarea faunei parazitare 
s-au efectuat în laboratorul de Parazitologie şi Helmintologie al Institutului de  
Zoologie al AŞM. 

În realizarea obiectivelor propuse au fost utilizate metodele coproovoscopice 
(Fulleborn, Darling), coprolarvoscopice (Popov, Baermann) şi a spălării succesive. 
Intensivitatea invaziei cu nematozi s-a stabilit în 5g feţes, iar oochiştii de Eimeria spp., 
ouă de Fasciola hepatica, Dicrocoelium lanceolatum etc. în 10 câmpuri microscopice 
vizuale (10x40). 

Rezultate şi discuţii
În scopul studiului extensivităţii invaziei la cervide din rezervaţia ştiinţifică “Plaiul 

Fagului”au fost examinate 73 de probe coprologice de la Cerbul nobil, 84 probe de 
la Cerbul-cu-pete şi 106 probe de la Căprioară. Rezultatul analizelor eşantioanelor 
biologice, au pus în evidenţă un nivel de infestare al Cercului nobil cu Strongyloides 
papillosus în 100,0% cazuri, Moniezia benedeni - 12,5%, Fasciola hepatica - 25,0%, 
Dicrocoelium lanceolatum - 12,5%, Cooperia punctata – 6,3%, Ostertagia ostertagi 
– 6,3%, Toxocara vitulorum – 18,2%, Trichostrongylus axei – 12,5%, Eimeria 
asymmetrica şi Eimeria austriaca în 6,3% cazuri. 

La Cerbul-cu-pete din rezervaţie, de asemenea, s-a evidenţiat un nivel înalt de 
infestare cu Strongyloides papillosus - 100,0%, Dicrocoelium lanceolatum - 30,7%, 
Moniezia benedeni, Fasciola hepatica, Ostertagia ostertagi, Toxocara vitulorum şi 
Cooperia punctata a câte 10,2%, Eimeria asymmetrica -7,9% şi Eimeria austriaca în 
6,8% cazuri. 

Căpriorul din rezervaţia ştiinţifică “Plaiul Fagului”dispune de un nivel maxim de 
infestare cu Strongyloides papillosus(100,0%); iar cu Dicrocoelium lanceolatum – 
26,4%, Moniezia benedeni - 15,2%, Fasciola hepatica - 18,6%, Cooperia punctata – 
23,2%, Ostertagia ostertagi şi Toxocara vitulorum cu câte 15,2%, Eimeria ponderosa 
şi Eimeria capreoli în 61,6% cazuri. (tab.1).

La Cerbul nobil din cele 59 de probe (80,8%) infestate cu paraziţi în formă mixtă, 
mai frecvent sînt întîlnite următoarele asociaţii: 

a) constituite din 2 specii de paraziţi - Dicrocoelium lanceolatum+Strongyloides 
papillosus - în 4 probe (6,8%), Fasciola hepatica+Strongyloides papillosus – în 12 probe 
(20,3%), Toxocara vitulorum+Eimeria asymmetrica - în 2 probe (3,4%), Strongyloides 
papillosus+Cooperia punctata - în 4 probe (6,8%), Strongyloides papillosus+Ostertagia 
ostertagi - în 4 probe (6,8%), Strongyloides papillosus+Moniezia benedeni - în 7 
probe (11,9%), Strongyloides papillosus+Toxocara vitulorum - în 9 probe (15,3%), 
Strongyloides papillosus+Trichostrongylus axei – în 7 probe (11,9%); 

b) constituite din 3 specii de paraziţi - Fasciola hepatica+Dicrocoelium 
lanceolatum+Eimeria austriaca - în 3 probe (5,1%), Strongyloides 

Zoologia Zoologia



Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(323) 2014 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(323) 2014

137

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(323) 2014 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(323) 2014

papillosus+Trichostrongylus axei+Eimeria austriaca – în 2 probe (3,4%), 
Strongyloides papillosus+Fasciola hepatica+Eimeria asymmetrica – într-o probă 
(1,7%), Strongyloides papillosus+Fasciola hepatica+Moniezia benedeni – în 2 probe 
(3,4%);

c) constituite din 5 specii de paraziţi - Dicrocoelium lanceolatum+Paramfistoma 
cervi+Strongyloides papillosus + Toxocara vitulorum+Eimeria asymmetrica – în  
2 probe (3,4%). Prin urmare, Cerbul nobil este infestat în formă mixtă cu 2 specii 
de paraziţi în 83,1 la sută din cazurile evaluate, cu 3 specii de paraziţi – 13,5% şi  
cu 5 cpecii - în 3,4 la sută din totalul animalelor infestate (Fig.1).

Tabelul 1. Infestarea cervidelor din rezervaţia ştiinţifică “Plaiul Fagului” şi a bovinelor 
din zonele adiacente rezervaţiei.

Invazia

Ponderea speciilor de paraziţi la paricopitatele sălbatice şi 
domestice cercetate, %

Cerbul
nobil

Cerbul-cu- 
pete Căprior Bovine

Moniezia benedeni 12,5 10,2 15,2 3,2
Dicrocoelium lanceolatum 12,5 30,7 26,6 35,8
Fasciola hepatica 25,0 10,2 18,6 23,3
Strongyloides papillosus 100,0 100,0 100,0 44,2
Cooperia punctata 6,3 10,2 23,2 14,8
Ostertagia ostertagi 6,3 10,2 15,2 19,2
toxocara vitulorum 18,2 10,2 15,2 17,5
trichostrongylus axei 12,5 - - 3,4
Eimeria asymmetrica 6,3 7,9 - 37,5
Eimeria austriaca 6,3 6,8 - -
Eimeria ponderosa - - 61,6 -
Eimeria capreoli - - 61,6 -

Fig. 1. Nive-
lul de infestare a 
Cerbului nobil din 
rezervaţia ştiinţifică  
“Plaiul Fagului”.

Din totalul de 60 (68,2%) probe infestate în formă mixtă la Cerbul-cu-pete mai 
frecvent s-au stabilit următoarele asociaţii: a) constituite din 2 specii de paraziţi - 
Strongyloides papillosus+Dicrocoelium lanceolatum - 10 probe (16,7%), Strongyloides 
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papillosus+Fasciola hepatica – 3 probe (5,0%), Strongyloides papillosus+Moniezia 
benedeni – 6 probe (10,0%), Strongyloides papillosus+Cooperia punctata – 7 probe 
(11,7%), Strongyloides papillosus+Ostertagia ostertagi – 5 probe (8,3%) şi Strongyloides 
papillosus+Toxocara vitulorum - 5 probe (8,3%); b) constituite din 3 specii de paraziţi - 
Strongyloides papillosus+Dicrocoelium lanceolatum+Eimeria asymmetrica – 4 probe 
(6,7%), Strongyloides papillosus+Dicrocoelium lanceolatum+Fasciola hepatica – 4 
probe (6,7 %), Strongyloides papillosus+Cooperia punctata+Eimeria asymmetrica 
– 3 probe (5,0%), Strongyloides papillosus+Ostertagia ostertagi+Eimeria austriaca 
– 4 probe (6,7%), Strongyloides papillosus+Dicrocoelium lanceolatum + Moniezia 
benedeni – 3 probe (5,0%); c) asociaţii constituite din 4 specii – Strongyloides 
papillosus+Dicrocoelium lanceolatum+Fasciola hepatica+Eimeria austriaca - în 
2 probe (3,2%) şi Strongyloides papillosus+Dicrocoelium lanceolatum+Toxocara 
vitulorum+Eimeria austriaca - 4 probe (6,7 %). Cerbul-cu-pete este infestat în formă 
mixtă cu 2 specii în 60,0% de cazuri, cu 3 specii – 30,0% şi cu 4 cpecii în 10,0% cazuri 
din totalul animalelor infestate (Fig. 2).

Fig. 2. Nivelul de infestare şi asociaţiile poliparazitare la Cerbul-cu-pete din 
rezervaţia ştiinţifică “Plaiul Fagului”.

La specia de Căprioară din rezervaţia ştiinţifică “Plaiul Fagului” au fost examinate 
112 probe coprologice, la care sa stabilit că din totalul de 95 (84,8%) probe infestate în 
formă mixtă la căprioară mai frecvent sînt prezente următoarele asociaţii parazitare: 

a) constituite din 2 specii - Strongyloides papillosus+Fasciola hepatica - 5 probe 
(5,3%), Strongyloides papillosus+Moniezia benedeni - 12 (12,6%), Strongyloides 
papillosus+Paramfistomum cervi- 17 (17,9%), Strongyloides papillosus+Toxocara 
vitulorum - 9 (9,5%), Strongyloides papillosus+Cooperia punctata, 6 (6,3%), 
Strongyloides papillosus+Eimeria capreoli, 13 probe (13,7 %); 

 b) asociaţii formate din 3 specii - Strongyloides papillosus+Fasciola 
hepatica+Toxocara vitulorum, 5 probe (5,3%), Strongyloides papillosus+Cooperia 
punctata+Ostertagia ostertagi, 5 probe (5,3%), Strongyloides papillosus+Fasciola 
hepatica+Eimeria ponderosa, 4 probe (4,2 %), Strongyloides papillosus + Moniezia 
benedeni + Eimeria ponderosa, 4 probe (4,2 %); 

c) constituite din 4 specii – Strongyloides papillosus+ Fasciola hepatica+Cooperia 
punctata+Toxocara vitulorum, 3 probe (3,2%), Strongyloides papillosus+Cooperia 
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punctata+Ostertagia ostertagi+Eimeria capreoli, 12 probe (12,6%). Rezultatele 
obţinute demonstrează că Căprioarele erau infestate în formă mixtă cu 2 specii în 
65,3% cazuri, cu 3 specii – 18,9% şi cu 4 cpecii în 15,8% cazuri din totalul animalelor 
infestate (Fig. 3).

Nivelul de infestare al cervidelor din rezervaţia ştiinţifică “Plaiul Fagului” este 
variat şi depinde de specificul biologic şi ecologic al parazitului şi gazdei.

Analiza parazitofaunei la cervidele sălbatice şi la bovine ne permite să conchidem 
că există 3 specii obligatorii pentru cervide şi 9 specii comune pentru rumegătoarele 
domestice (tab.1). Un factor important, care determină formarea parazitofaunei la 
mamiferele sălbatice (cervide) este sectorul zootehnic. Păşunarea animalelor domestice 
de diferite vârste şi, adeseori, într-un număr cu mult mare ca cel al cervidelor din natură, 
duce la sporirea bruscă în aceste biotopuri a densităţii agenţilor parazitari, precum şi a 
animalelor receptive la aceşti paraziţi. 

Fig. 3. Nivelul de infestare şi asociaţiile poliparaitare la Căprior în rezervaţia 
ştiinţifică “Plaiul Fagului”.

În acest context, cu mult mai important este nu atît schimbul de agenţi parazitari 
în cadrul grupelor de paricopitate sălbatice şi domestice, pe cît existenţa de fapt a  
proceselor complexe de participare a speciilor-gazde de cervide în formarea şi 
menţinerea anumitui complex parazitar local – care, de cele mai multe ori, va servi în 
permanenţă drept focar periculos de infestare cu acţiune de lungă durată.

Se presupune, că formarea complexului parazitologic în unele biotopuri 
depinde de influenţa unor astfel de factori precum clima şi solul, care, la rândul său, 
determină specificul florei şi faunei (a biogeocenozei), în componenţa căreia intră şi  
agenţii parazitari.

La ora actuală, un rol important în formarea şi menţinerea diversităţii agenţilor 
parazitari în diverse biotopuri îl are şi activitatea economică umană. Întrucât această 
activitate este foarte variată şi în majoritatea cazurilor determină aspectul landşaftului 
(biotopului) precum şi diversitatea specifică şi numerică a speciilor de animale, impactul 
lor la formarea parazitofaunei în cele mai frecvente cazuri este unul determinant.

În studiul situaţiei parazitologice la animalele de interes cinegetic o însemnătate 
deosebită o are cunoaşterea situaţiei despre posibilitatea schimbului reciproc de agenţi 
parazitari dintre animalele sălbatice şi cele domestice, precum şi evaluarea specificului 
activităţii umane care stimulează s-au, dimpotrivă, nu permite realizarea schimbului de 
agenţi parazitari dintre aceste două categorii de animale paricopitate.
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Aclimatizarea animalelor, în unele cazuri, poate duce şi la acomodarea diferitor 
agenţi parazitari. De exemplu, odată cu introducerea şi aclimatizarea unor populaţii 
de Cerb nobil în Republica Moldova aduse din Orientul îndepărtat, s-a depistat şi 
fenomenul de iniţiere al procesului de invazie a speciilor Lipoptena cervi şi Lipoptena 
fortisetosa (fam. Hipoboscidae) şi la bovine [8].

Unii autori menţionează, că printre factorii cu o importanţă deosebită în procesul 
de acţiune a parazitozelor asupra organismului-gazdă este şi cel de ordin alimentar. În 
perioadele de criză alimentară (în timpul verilor secetoase, a iernilor cu abundenţă de 
zăpadă – care provoacă mari dificultăţi în hrănirea eficientă a animalelor), impactul 
parazitozelor asupra organismului-gazdă sporeşte în mod evident. 

Datele bibliografice existente la ora actuală ne demonstrează că animalele sălbatice 
servesc ca sursă importantă de agenţi parazitari pentru cele domestice [1,10,11]. Unii 
autori menţionează că în acele localităţi unde contactul dintre animalele sălbatice şi cele 
domestice este limitat sau, chiar, exclus, se observă că în componenţa parazitofaunei 
animalelor domestice sânt prezente doar unele specii de paraziţi obligatorii[7].

În ultimii ani se întreprind măsuri de îmbogăţire a faunei rezervaţiilor naturale cu 
noi specii de animale cinegetice; măsuri întreprinse, inclusiv, şi în zonele adiacente ale 
acestor arii naturale protejate. Aceste specii de animale cinegetice introduse, ulterior se 
adaptează la noile condiţii de viaţă şi, drept rezultat, suportă mai apoi cu mult mai uşor 
consecinţele anumitor activităţi economice ale omului din aceste zone, se dezvoltă şi 
se reproduc cu succes. 

Interesul savanţilor-parazitologi, precum şi a specialiştilor din silvicultură şi 
agricultură în problema evaluării stării parazitofaunei la paricopitatele sălbatice şi cele 
domestice nu este deloc întîmplător, fiindcă pe lîngă interesul teoretic al acestui subiect, 
mai există şi aspectul lui aplicativ, care, adeseori, elucidează şi existenţa unor pierderi 
materiale semnificative în domeniul zootehniei.

Din punct de vedere teoretic cercetările din domeniul parazitologiei permit, 
tot odată, şi cunoaşterea modalităţilor de circulaţie a agenţilor parazitari în cadrul 
biocenozelor naturale, iar din punct de vedere practic – ele ne oferă posibilitatea de 
a stabili specificul circulaţiei agenţilor parazitari şi în habitatele antropizate unde şi 
are loc contactul direct dintre paricopitatele sălbatice şi cele domestice, fapt care ne 
permite de a elabora măsuri eficiente de profilaxie contra maladiilor parazitare. 

Concluzii
Nivelul înalt de infestare al cervidelor cu diverşi agenţi parazitari precum şi prezenţa 

gazdelor intermediare şi complementare demonstrează, încă o dată, că ele participă în 
menţinerea lanţului epizootic al acestor maladii şi au un impact important la infestarea 
animalelor domestice în localităţile date. În acest context, mediul exterior joacă un rol 
important, ca factor în menţinerea lanţului epizootic al maladiilor parazitare.

Cercetările parazitologice efectuate ne demonstrează că cervidele şi bovinele se 
molipsesc reciproc cu diverşi agenţi parazitari păşunând pe teritorii comune, necătând 
la existenţa regulilor de interdicţie a păşunatului şi de întreţinere a animalelor domestice 
în rezervaţiile naturale, în scopul de a limita vehicularea agenţilor parazitari comuni 
animalelor domestice şi celor sălbatice. Măsurile de combatere şi profilaxie a maladiilor 
parazitare la animale sunt strict necesare, dacă nu până la lichidarea totală a lor, atunci 
la o diminuare, până la un nivel sub pragul de daună. Prin urmare, aceste măsuri pot fi 
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elaborate numai cunoscând particularităţile biologice atât al paraziţilor şi gazdelor lor, 
cât şi ale mediului ambiant, în scopul intervenţiei de întrerupere al lanţului biologic ai 
agenţilor parazitari.

Aşadar, rezultatele obţinute ne demonstrează că parazitofauna stabilită la cervide, 
în linii generale, corespunde cu cea a bovinelor, care păşunau în zonele adiacente. Prin 
urmare este strict necesar ca bolile parazitare la animalele sălbatice să fie monitorizate 
anual, stabilind în acest mod evoluţia lor, apariţia unor noi agenţi parazitari dăunători 
efectivelor de cervide.
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