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Incidenţa hidatidozei la animale din mediul 

silvatic se situează la nivele scăzute, în diferite 

zone geografice din ţară, cât şi în alte ţări 

europene. În judeţul Braşov, cu importanţă 

cinegetică deosebită, nu s-au realizat investigaţii 

epizootologice sistematice asupra incidenţei bolii 

la animalele de vânat [2, 5, 6]. 

Pe aceste considerente, în lucrarea de faţă 

prezentăm câteva caracteristici epizootologice şi 

morfostructurale în hidatidoză la vânat şi în 

tenioză la carnivorele silvatice. 

Material şi metodă 

Studiul observaţional şi de laborator s-a efectuat 

pe vânat în anii 1997-2001, pe un efectiv de 136 

animale: 111 mistreţi – 66 femele şi 45 masculi, 

cu vârste cuprinse între 2-6 ani; 23 urşi de sex 

mascul şi doi căpriori (un mascul şi o femelă) 

(Tabel 1). Vânatul a provenit de pe raza a două 

Ocoale Silvice, constituite din 13 localităţi, cum 

urmează: Hoghiz, Comana, Maierus, Augustin, 

Cata, Racos, Rupea, Homorod, Bunesti, Jibert, 

Drauseni, Ungra, Apata. 

Incidenţa hidatidozei s-a stabilit prin examenul 

necropsic, după împuşcare, când, totodată, s-a 

evaluat starea morfologică a chisturilor hidatice. 

S-au urmărit: prezenţa, mărimea şi numărul 

chisturilor pe organe: ficat, pulmon, cord, rinichi 

şi splină. 

La fiecare chist am precizat dacă aspectul a fost 

normal (claritatea lichidului hidatic, aspectul 

membranei proligere şi protoscolecşilor). S-au 

inventariat chisturile cu modificări structurale – 

cazeificare, calcificare şi/sau abcedare. 

Rezultate şi discuţii 

Localizarea chisturilor la nivelul organelor, 

indiferent de specie, a fost numai în ficat, absentă 

în pulmon şi alte organe. Numărul chisturilor a 

variat la mistreţi între 1-3, cu dimensiunile 

cuprinse între 3-5 cm; la urşi numărul chisturilor 

a fost de 1-4, cu dimensiuni cuprinse între 2-3,5 

cm; la căprior numărul chisturilor a fost de 2, cu 

dimensiuni de 1,0-2,0 cm; iar la căprioară s-a 

semnalat un chist cu dimensiunea de 0,3 cm 

(Tabel 1). 

Incidenţa hidatidozei la animalele sălbatice a fost 

stabilită în zonele de vânătoare limitrofe 

localităţii Rupea, în care se încadrează şi 

Circumscripţia Sanitară Veterinară Hoghiz. 

Rezultatele redate în Tabelul 1 relevă că 

animalele examinate pe specii, cărora le 

corespund valori care pot fi interpretate statistic, 

sunt mistreţii (n=111) şi urşii (n=23). Numărul 

căpriorilor (2 exemplare) nu poate fi intrepretat 

statistic. Se constată că la mistreţi numai 

femelele au fost infestate cu E. granulosus, în 

proporţie de 4,40%, revenind per total 1,8%. 

Incidenţa infestaţiei la urşi în vârstă de peste 5 

ani a fost de 5,0%, iar la cei tineri nu s-au 

depistat infestaţii. Proporţia infestaţiei totale la 

urşi a fost de 4,30%. Rezultatele obţinute după 

examinarea vânatului au arătat că localizarea 

chisturilor a fost numai în ficat, fiind absente în 

pulmon şi alte organe. 

Examenele helmintologice, ale tubului digestiv la 

vulpi (n=12), vânate în raza Circumscripţiei 

Sanitar Veterinare Hoghiz, au fost negative. Nu 

am depistat nici un caz de infestaţie cu E. 

granulosus. Referitor la riscul infestaţiei 

canidelor silvatice – a vulpilor – rezultatele nu 

sunt concludente. Probabil numărul redus de 

cazuri examinate să inducă ipoteza că incidenţa 

infestaţiei cu E. granulosus să fie la un nivel care 

să nu depăşească 8%. Nu am semnalat, la vulpi, 

nici infestaţii cu E. multilocularis, semnalată în 

mai multe zone din ţară şi străinătate [1, 2, 3, 4, 

5].
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Tabel 1 

Incidenţa hidatidozei la vânat din zona Rupea, jud. Braşov 

 

Specia Sex 

F/M 

Vârsta 

(ani) 

Număr 

total 

animale 

Animale infestate Infestaţie chisturi 

Ficat Pulmon 

Număr % Numar chisturi Dimensiune (cm) Nr. chisturi Dimensiune (cm) 

Mistreţ M 2-6 66 0 0 0 0 0 0 

F 2-6 45 2 4,40 1-3 3-5 0 0 

Urs M ? 23 1 4,3 1-4 2-3,5 0 0 

F - - - - - - - - 

Căprior M 5 1 1 ? 2 1,0-2,0 0 0 

F 4 1 1 ? 1 0,3 0 0 

TOTAL   136 5 3,60 0 0 0 0 
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Concluzii 

Observaţiile asupra incidenţei hidatidozei la vânat 

au relevat că extensivitatea infestaţiei la mistreţ a 

fost de 1,8%, din care la femele – 4,40 %, iar la 

urşi 4,30%, din care la urşii adulţi – 5,0%. 

Localizarea chisturilor de E. granulosus a fost 

numai la ficat. Nu s-au semnalat chisturi cu aspect 

morfostructural normal. La toate speciile chisturile 

au prezentat modificări degenerative, de 

cazeificare. 

Examenele necropsice ale tubului digestiv la vulpi 

(n=12) nu au relevat prezenţa infestaţiei cu tenia 

Echinococcus granulosus. 
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