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Introducere 

Rhipicephalus sanguineus, cunoscută şi sub 

numele de căpuşa brună a câinelui, este specia 

cel mai des întâlnită, dintre ixodide, la câine. 

Prevalenţa infestaţiilor cu această căpuşă este 

foarte crescută în mediul urban, extensia 

habitatelor ei fiind legată, îndeosebi, de 

abundenţa numerică a gazdei sale principale, 

câinele. 

Este o căpuşă cu trei gazde, fiecare stadiu de 

dezvoltare (larvă, nimfă, adult) părăsind gazda 

după hrănire. Ciclul biologic se desfăşoară la o 

temperatură medie de peste 18˚C şi umiditate de 

cel puţin 60%. Cronologia unui ciclu este 

variabilă. Acesta poate dura 63 zile la 30˚C 

(Feider, 1965, Bourdeau, 1993) sau 97-139 zile 

la temperaturi de 20-22˚C (Feider, 1965, C.C. 

Lord, 2001). Astfel, în condiţii favorabile de 

dezvoltare şi reproducere, pot apărea două 

generaţii într-un an, întâlnindu-se uneori, 

suprapuneri ale stadiilor din cele două generaţii.  

În general, în zonele temperate (cum este şi cazul 

României), dinamica populaţională prezintă două 

vârfuri la Rhipicephalus sanguineus, cu o 

abundenţă populaţională primăvara (aprilie-mai) 

şi sfârşitul verii (august-septembrie), temperatura 

şi umiditatea relativă fiind factorii esenţiali ce 

influenţează dezvoltarea acestor acarieni. În 

condiţii de mediu favorabile, pot apărea 

modificări adaptative ale ciclului biologic, ce 

permit extinderea perioadei de parazitare pe toată 

perioada sezonului cald (martie-octombrie). 

Pe baza acestor considerente, ne-am propus 

efectuarea unor studii asupra parazitismului cu 

Rhipicephalus sanguineus la câini, în condiţiile 

de mediu din Bucureşti, determinarea unor 

parametri biologici ai căpuşelor identificate, şi, 

prin corelaţie, stabilirea factorilor de risc pentru 

infestaţiile cu această căpuşă la câine. 

Material şi metodă 

Observaţiile au fost efectuate în perioada 10 

aprilie 2001-25 septembrie 2002 şi au inclus 

observaţii in vivo şi în laborator. 

Observaţiile in vivo au fost realizate pe 60 câini 

din rase diferite (metişi Rotweiler, ciobănesc 

german şi câini comunitari), infestaţi natural cu 

Rhipicephalus sanguineus, care au fost examinaţi 

clinic în vederea depistării infestaţiilor, 

determinându-se intensivitatea parazitismului.  

Observaţiile în laborator au fost efectuate pe 30 

exemplare de Rhipicephalus sanguineus (10 

femele adulte, hrănite, 10 larve şi 10 nimfe), 

recoltate de la câini infestaţi natural. Pentru 

menţinerea căpuşelor vii în laborator, în scopul 

determinării unor parametri biologici, s-a folosit 

metoda Meţianu. Pentru aceasta s-au întrebuinţat 

tuburi de sticlă de 18 cm înălţime şi 17 mm 

lăţime. În tuburi, s-a pus o coloană de apă, cu un 

volum de 12-15 cm
3
 (1/2 din înălţimea tubului), 

apoi două straturi de vată, îmbibate în apă (cu o 

înălţime de aproximativ 5 cm) şi un strat de tifon 

de 1 cm, în fiecare tub, coloana de aer fiind astfel 

de aproximativ 5 cm. Tuburile au fost astupate 

cu dopuri de vată, învelite în tifon şi menţinute la 

întuneric, în termostat.  

În studiile care au urmărit diverse aspecte ale 

pontei (greutatea pontei, numărul de ouă), 

precum şi perioada de incubarea a ouălor, 

femelele hrănite au fost menţinute, individual, în 
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eprubete de 12, 16 sau 18 cm. În fiecare eprubetă 

s-au pus fâşii de hârtie de filtru, plisate, iar gura 

eprubetei a fost astupată cu un dop de vată învelit 

în tifon. Dopul a fost umezit regulat cu apă 

(zilnic, sau la două zile).  

Căpuşele au fost menţinute la temperatura de 28 

+ 1°C şi U.R. 80 + 1%, valori apropiate celor din 

habitatele naturale ale câinilor de la care s-au 

recoltat căpuşele. 

În laborator, s-au determinat specia şi stadiul de 

dezvoltare (pe baza caracterelor morfologice, 

utilizând cheile de determinare ale lui Feider, 

1965) şi unii parametrii biologici: 

- greutatea femelelor hrănite (g); 

- greutatea pontei (g); 

- numărul de ouă depus de o femelă; 

- perioadele de prepontă şi de pontă (zile); 

- perioada de incubare a ouălor (zile); 

- perioada de nimfare (zile); 

- perioada de metamorfoză a nimfelor în 

adulţi (zile); 

- indicele eficienţei de conversie (I.E.C.); 

- indicele eficienţei reproductive (I.E.R.). 

I.E.R. şi I.E.C. au fost calculate după 

metodologia descrisă de Drummont şi Whetstone 

(1975): I.E.R. = număr de ouă/greutatea femelei 

hrănite; I.E.C. = greutatea pontei/greutatea 

femelei hrănite. 

Numărul total de ouă produs de fiecare femelă a 

fost estimat în conformitate cu metodologia 

folosită de Labruna şi col. (1997). 

Rezultate şi discuţii 

Specia de căpuşă întâlnită la câinii examinaţi, a 

fost identificată a fi Rhipicephalus sanguineus, 

pe baza caracterelor morfologice, în conformitate 

cu cheile de determinare ale lui Feider (1965):  

- baza rostrumului hexagonală, cu 

proeminenţele laterale ascuţite;   

- palpii cu extremitatea anterioară ascuţită;  

- perii infero-interni deşi, laţi, cu 

marginile penate;  

- ariile poroase ale femelelor mici, rotunde 

şi distanţate; 

- masculii au uneori un apendice codal;  

- nimfele au marginea posterioară a 

gnatosomei cu două proeminenţe 

ventrale, ascuţite;  

- larvele au marginea postero-superioară a 

gnatosomei dreaptă sau concavă. 

Câinii examinaţi au prezentat infestaţii masive, a 

căror intensivitatea a fost cuprinsă între 38 şi 112 

căpuşe/animal (medie 75), zonele elective de 

fixare a acestor acarieni fiind: diverticulul 

conchiei auriculare, periorbitar (îndeosebi pentru 

larve şi nimfe), în regiunea inghinală, axilară şi 

interdigital. La unele exemplare, s-au găsit căpuşe 

în toate zonele corporale. 

Valorile parametrilor biologici înregistraţi la 

exemplarele de căpuşe studiate, sunt prezentate 

în tabelele 1 şi 2. 

Greutatea femelelor hrănite a avut valori cuprinse 

între 0,165 g şi 0,384 g, cu o valoare medie de 

0,277 g. Greutatea medie a pontei a fost de 0,206 

g, cu limitele cuprinse între 0,097 g şi 0,314 g. 

Numărul de ouă depus de o femelă a fost în medie 

de 3433 ouă, cu limitele cuprinse între 1616 şi 

5233, acesta fiind  direct proporţional cu greutatea 

femelei hrănite. Rezultatele obţinute sunt 

asemănătoare cu cele ale altor cercetători 

(Sonenshine, 1992, Bourdeau, 1993).  

Indicele eficienţei reproductive a fost cuprins 

între 9797 şi 14652, cu o valoare medie de 

12393, iar indicele eficienţei de conversie a avut 

valori cuprinse între 58.7% şi 81.7%, cu o 

valoare medie de 74%. Această valoare, 

caracterizând un indice de conversie ridicat, 

indică existenţa unor condiţii foarte apropiate de 

optimum, pentru această specie. 

Depunerea ouălor a început după 4-10 zile (medie 

6,5), termen ce concordă cu datele din literatură 

(Cernăianu, 1959, Bourdeau, 1993). Ponta a durat 

între 7 şi 14 zile (medie 11 zile). Studii mai vechi 

(Galuzo şi Bernadskaia, 1930) arată că depunerea 
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ouălor poate dura 15-30 zile, iar Sonenshine şi 

col. (1993) arată că durata perioadei de pontă este 

legată semnificativ de greutatea femelei şi 

numărul de ouă depuse de aceasta, aspecte 

constatate şi în prezentul studiu.  

Incubarea ouălor, respectiv ecloziunea larvară, a 

avut loc după o perioadă cuprinsă între 18-29 zile 

(medie 23 zile). În opinia lui Bourdeau (1993), 

incubarea ouălor durează câteva săptămâni (3-5 

săptămâni). 

Nimfarea a avut loc după o perioadă de 7-11 zile 

(medie 8,7 zile), iar perioada de metamorfozare a 

nimfelor în adulţi (masculi şi femele) a fost cuprinsă 

între 14 şi 19 zile (medie 16,5 zile).  

Pe baza acestor date şi ţinând cont de faptul că 

durata medie de hrănire a larvelor este de 4 zile, 

a nimfelor de 6 zile, iar a adulţilor de 8 zile, s-a 

estimat că, în condiţiile de mediu din perioada de 

studiu, ciclul biologic al speciei Rhipicephalus 

sanguineus a avut o durată medie de 84 zile, ceea 

ce explică intensitatea şi durata infestaţiilor cu 

căpuşe ixodide înregistrate la câinii din zonele de 

studiu.  

Se confirmă astfel datele din literatură, conform 

cărora durata ciclului este semnificativ 

influenţată de condiţiile de mediu (temperatură, 

umiditate), dar şi abundenţa gazdelor pare a fi de 

asemenea un factor deosebit de important, care 

asigură derularea rapidă a întregului ciclu, pe 

parcursul unui singur sezon, cu apariţia de 

generaţii succesive în cursul unui an. 

 

 
 

Tabel 1 

Valorile parametrilor biologici ai speciei Rhipicephalus sanguineus 

 

Greutate 

femelă 

(g) 

Greutate 

pontă  

(g) 

Număr 

ouă 

I.E.C.
* 

% 

Perioadă 

prepontă 

(zile) 

Perioadă 

pontă 

(zile) 

Incubare 

ouă 

(zile) 

Perioadă 

nimfare 

(zile) 

Per. met. 

adulti
**

 

(zile) 

0.165 0.097 1116 58 6 7 27 9 17 

0.173 0.102 1700 59 8 7 25 7 15 

0197 0.127 2116 64 5 8 22 9 19 

0.224 0.156 2599 69 10 8 20 8 14 

0.256 0.179 2983 70 4 9 29 11 48 

0.307 0.230 3833 75 7 9 22 9 14 

0.323 0.249 4150 77 8 9 18 7 16 

0.367 0.298 4966 81 6 10 20 7 19 

0.373 0.311 5183 83 6 13 22 11 17 

0.384 0.314 5233 82 4 14 24 9 16 

* 
 I.E.C. = indicele eficienţei de conversie 

**  
Per. met. adulţi = perioada de metamorfoză a nimfelor în adulţi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scientia Parasitologica, 2003, 1-2, 167-171 

 170 

Tabel 2 

Parametrii biologici ai speciei Rhipicephalus sanguineus 

- exprimare sintetică – 

 

Parametrul 

 biologic 

Media  Limite de 

variaţie 

Deviaţia  

standard 

Greutatea femelei hrănite 0,277 0,165-0,384 0,089 

Perioada de prepontă (zile) 6,5 4-10 2,226 

Perioada de pontă (zile) 11 7-14 2,892 

Greutatea pontei(g) 0,206 0,097-0,314 0,084 

Număr de ouă per  pontă 3433 1616-5233 6834 

Perioada de incubare a ouălor  

(zile) 

23 20-29 2,947 

Perioada de nimfare (zile) 8,7 7-11 1,7 

Peroada de metamorfoză a 

nimfelor în adulţi (zile) 

16,5 14-19 1,87 

I.E.C. (%) 72 58-82 0,8899 

I.E.R. (%) 12393 9733-13627  

 

 

 

Concluzii  

1. Studiul privind ciclul biologic al căpuşei 

Rhipicephalus sanguineus, realizat în 

perioada 10 aprilie 2001-25 sept. 2002, la 

câini din zona Bucureştiului, a urmărit 

înregistrarea unor parametri biologici ai 

acestei specii de ixodide în condiţiile 

climatice şi ecologice caracteristice perioadei 

şi zonei de studiu. Intensivitatea infestaţiei a 

avut valori cuprinse între 38-112 

căpuşe/animal. 

2. Valorile principalilor parametri înregistraţi 

(greutatea femelelor hrănite, greutatea 

pontei, numărul de ouă depus de o femelă, 

perioadele de prepontă şi pontă, perioada de 

incubare a ouălor, perioada de nimfare şi de 

metamorfoză a nimfelor în adulţi) se 

încadrează în limitele citate în literatura de 

specialitate. 

3. S-a constatat o relaţie direct proporţională 

între greutatea femelelor hrănite şi greutatea 

pontei, respectiv numărul de ouă depuse de 

acestea. Valoarea ridicată a IEC (74%) 

indică existenţa unor condiţii de mediu 

favorabile derulării optime a ciclului 

biologic. 

4. În condiţiile de mediu din timpul studiului 

întreprins, perioada de incubare a ouălor, 

precum şi perioadele de nimfare şi 

metamorfoză a adulţilor au prezentat valorile 

minime ale limitelor aferente, cunoscute din 

literatură, întreg ciclul biologic realizându-se 

în 84 zile. 

5. S-a constatat că şi abundenţa gazdelor 

contribuie la derularea rapidă a întregului 

ciclu, cu apariţia de generaţii succesive în 

cursul unui an, deşi specia Rhipicephalus 

sanguineus face parte din categoria căpuşelor 

cu trei gazde, al căror ciclu biologic se 

realizează într-un interval mai mare de timp. 

În condiţiile de mediu existente, s-a 

evidenţiat apariţia a două generaţii într-un an, 

întâlnindu-se uneori, suprapuneri ale stadiilor 

din ambele generaţii. În acest context, 

infestaţiile cu căpuşe din specia 

Rhipicephalus sanguineus, la câini, au fost 

masive şi extinse pe toată durata sezonului 

cald (martie-octombrie). 

SUMMARY 

Trials on the life cycle of Rhipicephalus 
sanguineus Latreille 1806 (Acari: 
Ixodidae) on dogs under field conditions 
in Bucharest – Romania 

The present study comprises in vivo and in 
vitro observations regarding aspects of the 
biological cycle of Rhipicephalus sanguineus 
– the brown tick of dog, including some 
biological parameters, under environmental 
conditions in Bucharest. Our observations 
were performed from 2001 apr. 10 until 2002 
sept. 25. 
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The engorged ticks, adult females, larvae 
and nymphs collected from dogs naturally 

infested, were kept in laboratory, at 28  1C 
and 80% relative humdity, for determining 
some specifical biological parameters. 

The weight of engorged females ranged from 
0.165 to 0.384 g, with a mean weight of 0.277 g. 

The egg mass ranged from 0.097 g to 0.314 
g, with a mean egg mass of 0.206 g. 

The mean number of eggs produced by a 
female was 3433, ranging from 1616 to 5233 
eggs. 

 

The Conversion Efficiency Index (C.E.I.) 
ranged from 58.7% to 81.7%, with a mean of 
74%, and the Reproductive Efficiency Index 
(R.E.I.) ranged from 9797 to 14652, with a 
mean of 12393. 

The preoviposition period ranged from 4 to 
10 days, with a mean period of 6.5 days; the 
mean oviposition period was 11 days, 
ranging from 7 to 14 days. 

The incubation period (the hatching period) 
ranged from 18 to 29 days, the mean period 
being 23 days. The premoulting period of 
larval stage was 7-11 days, with a mean of 
8.7 days, and that of nymphs was 14 to 19 
days, with a mean of 16.5 days. 
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