
 

 172 

 

O nouă specie a genului Ophionyssus megnin 

(1844) (Acari, Gamasida, Macronyssidae), 

ectoparazit pe Vipera  ursinii 
 

 

L. MIRON, Otilia IVAN* 
 

 
   Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi, 

   Facultatea de Medicină Veterinară, Clinica Boli Parazitare 

* Institutul de Cercetări Biologice Iaşi 

 

 

În genul Ophionyssus au fost descrise până în 

prezent două specii: O. natricis (Gervais) 1844 şi 

O.saurarum (Oudemans) 1901. 

Cercetări referitoare la parazitofauna reptilelor 

din România evidenţiază cercetările realizate de 

FEIDER Z. şi L. SOLOMON care au făcut studii 

aprofundate asupra populaţiilor de O. saurarum 

ectoparazit a genului Lacerta şi O. natricis, 

ectoparazit identificat pe Natrix natrix, Natrix 

tessellata, Elaphe longissima şi Coluber 

jugularis caspius. 

Până în prezent în România nu au fost semnalate 

specii ale genului Ophionyssus ectoparaziţi pe 

specii de vipere. Obiectul studiului prezent îl 

constituie populaţia de 17 exemplare ale speciei 

Ophionyssus viperae n. sp. recoltate de pe 

indivizi de Vipera ursinii, specie pe care o 

descriem şi o ilustrăm în lucrarea prezentă. 

Ophionyssus viperae  n. sp. 

Material: holotip (femelă) şi 16 paratipi (Fig. 1, 

Fig. 2). 

Diagnoză 

Histerosoma aplatizată dorso-ventral are 

dimensiuni cu ±200 μm mai mari decât a 

celorlalte două specii ale genului. Aceasta are un 

contur piriform cu o largă strangulare între 

prosoma îngustă şi opistosoma foarte lată. Scutul 

podonotal mic de formă ovoidă nu depăşeşte 

posterior perechea a doua de picioare şi are nouă  

perechi de sete. Scutul opistosomal nepereche, 

mic, are formă oval alungită şi nu poartă sete, în 

schimb are o pereche de arii poroase mici. 

Histerosoma dorsal slab sclerificată, transparentă 

şi ornamentată cu striaţiuni şerpuitoare. Adulţii 

cu neotrichie asimetrică. 

Derivatio nominis 

Numele speciei a fost dat după numele familiei 

Viperidae de pe care au fost recoltaţi aceşti 

paraziţi, de la Vipera ursinii.  

Descriere 

Specie de talie mare, slab sclerotizată, cu 

tegumentul moale transparent şi ornamentat cu 

striuri şerpuitoare (Tabel 1), corpul aplatizat are 

un contur piriform, cu opistosoma puternic lăţită 

şi prosoma mai îngustă. Trecerea dintre aceste 

două tagme este marcată de o uşoară strangulare. 
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Tabel 1 
Dimensiunile în μm ale corpului şi scutului la Ophionyssus viperae  n. sp. 

 

 

Corp şi  Scuturi 

Dimensiuni (μm ) 

L(mx) L(m) L  
s% l(mx) l(m) l  

s% 

Corp 1056 944 985 3,8 768 624 708 7,89 

Scut podonotal 289 252 274 4,7 258 210 238 6,6 

Scut opistosomal 78 60 70 9,6 54 36 46 155 

Scut sternal 54 36 46 15,5 96 78 89 6,6 

Scut anal 144 114 125 7,9 84 54 69 118 

Legendă: L(mx) – lungime maximă; L(m) – lungimea minimă; L  – lungimea medie; l(mx) – lăţimea maximă;  

  l(m) – lăţimea minimă; l  – lăţimea medie; s% – coeficientul de variaţie.  

 

 

Dorsal, pe partea anterioară a prosomei se 

găseşte un tectum care median are o mică incizie 

în forma literei “U” şi care este ornamentat cu 

striuri paralele. Scutul podonotal mic, ovoid are 

partea mai ascuţită îndreptată anterior şi 

penetrează peste partea postero-mediană a 

tectumului. Sacutul podonotal nu este ornamentat 

şi prezintă nouă perechi de sete mai mici decât 

restul setelor dorsale. Dintre acestea două 

perechi sunt anterioare, două perechi pe partea 

latero-anterioară şi cinci perechi pe scut. Scutul 

opistosomal nepereche este mic oval alungit, 

lipsit de sete, are o pereche de mici arii poroase 

alungite. Dorsal, restul histerosomei este acoperit 

cu o reţea densă de sete dispuse asimetric (Tabel 

1, Fig. 1). Ventral histerosoma moale 

transparentă este ornamentată cu striuri de sete 

mai mici decât cele dorsale. Stigmele rotunde şi 

mici dispuse lateral între coxele III şi IV. 

Peritremele sunt mult alungite anterior iar 

posterior înconjoară coxa IV şi se prelungesc 

până la nivelul coxei III. Tritosternumul bifid are 

margini hialine dinţate. Scutul sternal mic în 

formă de hexagon neregulat, neornamentat, 

posedă două perechi de sete mici şi două perechi 

de lirifisuri. Scutul epiginial alungit are partea sa 

anterioară cu un ornament format din creste 

subţiri ce se întretaie între ele, iar partea 

posterioară alungită neornamentată se 

prelungeşte cu un limb rotunjit (Fig. 2, Tabel 1). 

Setele genitale în număr de patru perechi îşi au 

originea pe tegument. Scutul epiginial este lipsit 

de sete. Scutul anal are contur dublu, are forma 

de ou alungit cu partea mai ascuţită îndreptată 

posterior (Fig. 2).  

Chetotaxia picioarelor are aceleaşi caracteristici 

ca a celorlalte specii ale genului. Genualul şi 

tibia piciorului III cu două sete posterolaterale iar 

genualul piciorului IV cu două sete 

posterolaterale.    

 

 

 

Figura 1 

Ophionyssus viperae – dorsal 
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Figura 2 

Ophionyssus viperae – ventral 

 

SUMMARY 

A new species of Ophionyssus megnin 
(1844) (Acari, Gamasida, Macronyssidae), 
ectoparasite in Vipera ursinii 

This paper describe a new species 
Ophionyssus viperae n.sp., ectoparasitic 
mite founded on Vipera ursinii in Romania. 

The taxonomy of this species in genera was 
made according chaetotaxy of genu IV and 
the location of genital setae [1,2,7]. The 
diagnosis of this species described bellow:  
the morfologycal aspect of the body, the 
form and dimension of podonotal shield, the 
impair epistosomal shield and the 
particularity of genital shield.  
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