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Speciile genului Dermacentor sunt căpuşe cu trei 
gazde, ciclul biologic realizându-se în unu sau 
doi ani, dependet de specie şi de anumite condiŃii 
climatice. Iernarea se face în toate stadiile 
juvenile şi în cel de adult. Se găsesc pe toate 
continentele, excepŃie făcând Australia [4, 8, 12].  

Reproducerea, ca la toate căpuşele, este dioică; 
partenogeneza este sporadică la speciile de 
ixodide [13] .  

La căpuşe, reproducerea este asociată cu 
hrănirea. Aceasta caracteristică fiziologică are o 
importantă semnificaŃie parazitologică, mulŃi 
agenŃi patogeni de importanŃă veterinară şi 
medicală sunt transmişi transovarian la 
progenituri. Ştiind că multe căpuşe depun un 
număr foarte mare de ouă, această cale de 
transmitere devine cea mai importantă 
posibilitate de multiplicare a patogenilor 
(virusuri, bacterii, rickettsii sau protozoare). 
Deci, reproducerea la căpuşe nu este interesantă 
numai pentru menŃinerea populaŃiilor de căpuşe, 
ci are, de asemenea, şi o semnificaŃie economică 
şi medicală în relaŃie cu bolile transmise [14] . 
După hrănire, femelele sătule cad pe sol, depun 
ouă şi după aceea mor [10, 12, 14]. 

Ponta are loc după o perioadă de digestie şi de 
ovogeneză, perioadă numită prepontă. Durata 
pontei este diferită, în funcŃie de specie şi de 
factorii ecologi locali, de la una la mai multe 
săptămâni [3, 4, 10]. Numărul de ouă depuse 
depinde de gradul de hrănire şi de talia speciei 
(1000-30000 ouă) [3] . 

Perioada de incubaŃie variază cu specia, cu 
temperatura ambiantă şi cu umiditatea, între 8 şi 
21 de zile. Valorile optime ale acestor factori 
sunt între 80 şi 100% umiditate relativă şi 21-
25ºC. Devierile de la aceste valori prelungesc 

incubaŃia şi, dacă sunt prea mari, chiar o inhibă 
[4] . Lipsa umidităŃii sau o variaŃie bruscă de 
temperatură pot să omoare ouăle. În iernile din 
zonele temperate, ouăle intră în quiescenŃă. În 
general, embriogeneza durează 20-50 de zile [3] . 

Material şi metode 

Femelele de Dermacentor marginatus au fost 
recoltate de la ovine infestate natural. Recoltarea 
s-a făcut în luna aprilie. Din totalitatea căpuşelor 
recoltate s-a făcut eşantionarea femelelor sătule 
prin tragere la sorŃi; s-a ales un număr de 12 
femele. După eşantionare şi identificare, pe baza 
caracterelor morfologice cu ajutorul cheilor de 
determinare din Feider (1965) [8]  şi Babos 
(1964) [1] , femelele au fost cântărite la balanŃa 
analitică şi puse în tuburi pregătite în prealabil 
după metoda MeŃianu. Pentru aceasta s-au folosit 
tuburi de sticlă de 18 cm înălŃime. În tuburi s-a 
pus o coloană de apă cu un volum de 12-15 cm3 

(1/2 din înălŃimea tubului), apoi două straturi de 
vată, îmbibate cu apă (cu o înălŃime de 
aproximativ 5 cm) şi un strat de tifon de 1cm, în 
fiecare tub, coloana de aer fiind astfel de 
aproximativ 5 cm. 

Tuburile au fost închise cu dopuri de vată 
învelite în tifon. Pe toată durata experimentului 
tuburile au fost menŃinute în mediul extern sub 
acŃiunea directă a factorilor climatici. Tuburile 
au fost puse direct pe sol, sub diverse tufişuri, 
pentru a nu fi expuse direct la acŃiunea radiaŃiilor 
solare. Temperatura a fost înregistrată zilnic, la 
nivelul solului, la ora 9 şi la 17, cu termometrul 
de minimă şi maximă. De asemenea, s-a 
înregistrat şi umiditatea relativă la aceleaşi ore, 
zilnic. 

Parametrii biologici urmăriŃi au fost: greutatea 
femelelor sătule, greutatea pontei, numărul de 
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ouă, perioadele de prepontă şi de pontă, perioada 
de incubare a ouălor, indicele eficienŃei de 
conversie (IEC) şi indicele eficienŃei 
reproductive (IER). 

IEC şi IER au fost calculate după metodologia 
descrisă de Drummond şi Whetstone, 1970) [7] : 
IEC = greutatea ouălor/greutarea femelei x 100; 
IER = număr de ouă/greutatea femelei. 

Datele obŃinute au fost prelucrarate cu ajutorul 
aplicaŃiei Microsoft Excel şi  analizate statistic. 
Analiza statistică s-a făcut cu ajutorul aplicaŃiei 
SPSS 75, prin proceduri specifice obŃinerii 
corelaŃiilor şi regresiilor, şi ANOVA cu scopul 
determinarea efectelor temperaturii şi umidităŃii 
asupra unor parametrii biologici ai specei 
Dermacentor marginatus. 

Rezultate şi discuŃii 

Cele 12 femele au cântărit între 0,278 g şi 0,789 
g cu o medie de 0,626 g şi deviaŃia standard de 
0,16 şi au fost menŃinute în tuburi, individual, 
pentru a observa preovipoziŃia, ovipoziŃia şi 
perioada de incubaŃie a ouălor în mediul extern. 

S-a observat că între greutatea femelelor şi 
greutatea ouălor există o corelaŃie pozitivă 
semnificativă (r =+0, 922 la p< 0,01) cu un 
minim al greutăŃii ouălor de 0,119 g şi un maxim 
de 0,524 g. CorelaŃie pozitivă între greutatea 
femelelor şi greutatea ouălor a mai fost 
semanalată şi de Van der Lingen şi col. (1999) 
[16] . De asemenea, corelaŃie semificativă există 
şi între greutatea ouălor şi temperaturile minimă 
la ora 17 (r = +0,289) şi la ora 9 (r = -0,087), 
maximă la ora 17 (r = +0,154) şi la oar (9 r = 
0,457) şi actuală la ora 17 (r = +0,325) şi la ora 
9 (r = +0,301) toate la p<0,01. 

Greutatea ouălor este corelată cu umiditatea 
relativă înregistrată atât la ora 9 cât şi la ora 17; 
s-a găsit o corelaŃie negativă r = - 0,216 la 
p<0,01 şi, respectiv, r = -0,486 la p<0,01. 

Între greutatea femelelor şi greutatea ouălor s-au 
remarcat asocieri statistice (F = 56, 81 la 
p<0,001). 

Greutatea femelelor explică 85,03% (R2 = 
0,8503) din variabilitatea greutăŃii ouălor – 
valoarea coeficientului de corelaŃie multiplă 
susŃinând această afirmaŃie (vezi graficul 1). 
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Figura 1 
Histograma greutăŃii femelelor sătule 
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Graficul 1 
Regresia greutăŃii ouălor după greutatea femelelor 

 
 

Regresia greutăŃii ouălor, dependent de greutatea femelelor are următoarea ecuaŃie (1): 
 

Greutatea ouălor/căpuşe = -133 + greutatea femelelor (g) x0,778 
 

 
Numărul de ouă depus de o femelă depinde de 
greutatea femelei şi de factorii de mediu 
(temperatură şi umiditate). În acest caz, între 
numărul de ouă depus de fiecare femelă şi 
greutatea femelei s-a găsit o corelaŃie pozitivă (r 
= +0,869 p<0,01,). CorelaŃii pozitive 
semnificative (p<0,01) există şi între numărul de 
ouă şi tempraturile minimă şi la, maximă şi 
actuală cu valori ale lui de la r = +0,051 la r = 
+0,300. Între greutatea femelelor şi numărul de 
ouă  s-au găsit asocieri statistice semnificative F 
= 30,77 la p<0,001. 

Numărul de ouă depuse de femelele de 
Dermacentor marginatus a variat între 2290 şi 
9606 cu o medie de 6274±624 în condiŃiile în 
care valoarea temperaturii a variat între 5oC 
minima de la ora 9 şi 35oC maxima de la ora 17, 
iar umiditatea relativă a înregistrat valori  de 

78%-100%. Femela de Dermacentor reticulatus 
depune 5000-7000 de ouă [2] . Numărul de ouă 
produs de I. rubicundus variază de la 2045,7 (to 
10oC şi UR 93%) la 37777,7 (to 20oC şi UR 
93%). Boophilus annulatus depune, în condiŃii de 
laborator, 2004 ±342 [15] ; 3877 [6] ; 7987±2064 
ouă [11] . Numărul de ouă depus de o femelă din 
această specie a fost de 2700 la temperaturi de 
25-35oC, dar a descrescut semnificativ la 20oC 
(cca 2300 ouă/femelă), la 15oC (cca 1800 
ouă/femelă) şi la 40oC (cca 30 ouă/femelă). 
Femelele de Dermacentor reticulatus şi 
Rhipicephalus sanguineus depun cca 4000 de 
ouă [4] . 

Totodată, greutatea femelelor explică 75,48% (R2 
= 0,7548) din variabilitatea numărului de ouă – 
valoare susŃinută şi de coeficientul de 
determinaŃie multiplă (vezi graficul 2). 
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Graficul 2 

Regresia numărului de ouă după greutatea femelelor 
 
 
Regresia numărului de ouă, dependent de greutatea femelelor are următoarea ecuaŃie (2): 
 

Număr de ouă/căpuşe = -1206,5+ greutatea femelelor (g) x11990,5 
 

 
Între valorile IEC caracteristice femelelor expuse 
şi umiditatea relativă s-a găsit o corelaŃie 
negativă (p<0,01) r = -0,358 (la ora 9) şi r = -
0,462 (la ora 17), dar corelaŃii semnificative 
(p<0,01) a existat şi între IEC şi temperaturile 
înregistrate cu valori ale lui r diferite în funcŃie 
de temperatura înregistrată (de exemplu, r = 
+0,402 pentru temperatura maximă de la ora 17). 
Valoarea maximă a IEC  a fost de 68,93%, 
minima de 27,28, iar media de 54,92%. La 
temperaturi cuprinse între 20-30oC IEC  nu 
prezintă diferenŃe (cca 50%), în timp ce 
temperaturile sub 15oC şi  peste 40oC produc cele 
mai mici valori ale IEC: 35,6 şi, respectiv, 4,9% 
[5] . Valorile IEC variază între 43,1 şi 54,4% 
(UR 93%) şi 34,1-42,5% (UR 33%). Comparativ 
IEC la speciile de Amblyomma este între 53,3 şi 
65% la speciile de Ixodes între 40,3 şi 54,4%) 
[16] . 

Atât temperatura cât şi umiditatea au fost 
corelate semnificativ cu IER ( r = +0,172  la r = 
+0,497 şi, respectiv, r = -0,215 la r = -0,529 la 
p<0,01). Valoare IER a variat între 5246 şi 
12171 cu o medie de 9954.  

PreovipoziŃia şi ovipoziŃia au fost influenŃate şi 
de greutatea femelelor existând o corelaŃie 
negativă între preovipoziŃie şi greutatea 
femelelor r = -0,687 (p<0,05) şi corelaŃie 
pozitivă între ovipoziŃie şi greutatea femelelor r 
= +0,113 (p<0,05). Temperatura minimă şi 
maximă influenŃează semnificativ (p<0,01) 
preovipoziŃia şi ovipoziŃia, dar şi umiditatea 
influenŃează semnificativ (p<0,01) preovipoziŃia 
şi ovipoziŃia. Durata minimă a preovipoziŃiei a 
fost de şapte zile, iar cea maximă de 25 de zile cu 
o medie de 15, 83 şi deviaŃia standard de 5, 24.  

Media preovipoziŃiei la Ixodes rubicundus a 
variat în funcŃie de temperatură şi umiditate: 13,3 
zile la 25oC şi 33% UR; 68,3  zile la 10oC şi 93% 
UR [16] . Ouhelli şi col. (1982) [15]  a raportat 
că preovipoziŃia la Boophilus annulatus este de 
3,6 şi 1,7 zile la 25oC şi, respectiv 35oC; totuşi, 
7,7 zile a durat la 16oC. 

Minimul şi maximul ovipoziŃiei a fost 44 şi, 
respectiv, 65 de zile cu o medie de 52,58, iar 
deviaŃia standard  a fost de 6,36.  

La speciile de Dermacentor de la noi din Ńară (D. 
marginatus, D. reticulatus) ponta durează cam o 
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săptămână în condiŃii optime de temperatură 
(30oC) şi umiditate (60%) [2] . 

În cazul lui I. rubicundus media ovipoziŃiei a fost 
de 39 de zile la 25 oC şi 93% UR; 201,7 la 10oC 
şi 93% UR. Limita minimă pentru ovipoziŃie este 
de 9,2oC [16] . Contrar celor spuse de Ouhelli şi 
col (1982) [15] , că umiditatea nu influenŃează 
durata perovipoziŃie şi ovipoziŃiei, în cazul de 
faŃa s-a găsit o corelaŃie pozitivă între acestea 
(p<0,01). Temparatura a avut efecte 
semnificative asupra preovipoziŃiei şi ovipoziŃiei 
(p<0,01) faŃă de p<0,05 obŃinut de Ouhelli şi 
col. (1982) [15] .  

Perioada de incubaŃie a ouălor s-a extins între 36 
şi 51 de zile, media fiind de 42,25 de zile cu o 
deviaŃie standard de 4,85. Umiditatea şi 
temperatura influenŃează semnificativ perioada 
de incubaŃie (p<0,01). 

CorelaŃii între greutatea femelelor şi numărul de 
ouă sau greutatea ouălor observate în în cazul lui 
Dermacentor marginatus au fost semnalata şi 
alte la specii de ixodide (B. annulatus, B. 
microplus, Rh. sanguineus, I. ricinus) de către 
numeroşi autori. Este cunoscut faptul că 
ixodidele utilizează hrana pentru nevoile 
metabolice, pentru sinteza cuticulei şi pentru 
maturarea ouălor [15] . 
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Figura 2 
Curba ovipoziŃiei la Dermacentor marginatus în condiŃii naturale 

 
 
Pe durata experimentului s-a observat că 
femelele încep să depună ouăle în timpul nopŃii. 
Tuburile în care erau puse căpuşele erau 
examinate de două ori pe zi (la ora 9 şi la ora 
17), dar nici o femelă nu şi-a început ponta în 
timpul zilei. Ponta ixodidelor se desfăşoară cu 
predilecŃie în timpul scotofazei [4] . La începutul 
perioadei ovipoziŃionale ritmul depunerii ouălor 
este mai intens.  

Iwuala şi Okpala [11]  au găsit că, la B. 
annulatus, 11% din ouă sunt depuse în timpul 
zilei şi 9% în timpul nopŃii, maximum 
înregistrându-se în zori şi în amurg. Rezultate 
similare au fost observate şi la A. variegatum.  

Umiditatea relativă, 25-93%, nu are influenŃă 
asupra ovipoziŃiei lui B. annulatus. La unele 

specii de ixodide, umiditatea relativă are afecte 
diferite. Astfel, B. annulatus şi Rhipicephalus 
appendiculatus sunt indiferente la fluctuaŃiile 
umidităŃii relative; H. a. anatolicum preferă 
condiŃiile uscate, depunerea de ouă este oprită la 
75% umiditate şi perioada de ovipoziŃie devine 
mai lungă când umiditatea creşte de la 25% la 
50%; iar ovipoziŃia este inhibată la umiditate mai 
mică, în cazul lui A. hebraeum şi B. microplus. 

Temperatura este unul din cei mai importanŃi 
factori care afectează ovipoziŃia. Deşi, 
temperatura minimă la care ovipoziŃia poate avea 
loc este 10°C pentru I. hexagonus, 15°C pentru 
B. microplus şi Rh. sanguineus şi 20°C pentru H. 
a. anatolicum, temperatura optimă este, în 
general, în jurul a 25-30°C pentru majoritatea 
ixodidelor. În general, peste anumite limite, prin 
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creşterea temperaturii creşte şi rata ovipoziŃiei. 
Creşterea temperaturii determină creşterea 
metabolismului căpuşei şi consecutiv maturarea 
ouălor şi rezultă depunerea de ouă. La 
temperaturi scăzute, perioada preovipoziŃională 
este mai lungă şi depunerea de ouă se face mai 
mult timp cu un ritm redus. B. annulatus s-a 
adaptat foarte bine la variaŃii ale temperaturii de 
la 16 la 35°C. Faptul că, ovipoziŃia la B. 
annulatus s-a adaptat bine la variaŃii de 
temperatură, umiditate şi fotoperioadă poate fi un 
factor important în supravieŃuirea şi răspândirea 
sa în diferite regiuni bioclimatice  [15] . 

Pe durata experimentului s-a observat că 
temperatura de la nivelul solului este cu 1oC mai 
mică decât temperatura aerului la aceeaşi oră. 
Acest lucru  nu trebuie neglijat stiut fiind faptul 
că perioada de preovipoziŃie, ovipoziŃie şi de 
incubaŃie a ouălor este dependetă de temperatura, 
mai exact de temperatura de la nivelul solului, 
unde au loc aceste fenomene, şi de umiditate. 
Gray (2002) [9] a observat că stadiile libere de 
Ixodes spp. Sunt foarte sensibile la desicaŃie şi nu 
pot supravieŃui la umiditate relativă mai mică de 
80% pentru mult timp, dar umiditatea de la baza 
vegetaŃiei rareori scade sub 85%, chiar şi în 
verile foarte secetoase. 

 
Tabelul 1 

Estimarea unor valori biologice ale lui Dermacentor marginatus 
 

,79 ,62 ,28 ,52 ,51 ,05 ,16 ,02

,52 ,35 ,12 ,26 ,41 ,04 ,13 ,02

9606,00 6274,33 2290,00 4879,25 7316,00 624,46 2163,19 4679379

25,00 15,83 7,00 12,25 18,00 1,51 5,24 27,42

65,00 52,58 44,00 48,00 21,00 1,84 6,36 40,45

51,00 42,25 36,00 38,00 15,00 1,40 4,85 23,48

68,93 54,92 27,28 49,46 41,65 3,24 11,23 126,22

12171,00 9954,25 5246,00 9054,25 6925,00 573,02 1985,00 3940213
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femelei (g)

numãr de
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preovipozitie

perioada de
ovipozitia

perioada de
incubatie

IEC

IER

Maximum Mean Minimum
Percentile

25 Range
Std Err of

Mean
Std

Deviation Variance

 
 
 

Concluzii 

• La Dermacentor marginatus există corelaŃii 
semnificative (p<0,01) între greutatea 
femelelor, greutatea masei de ouă şi a 
numărului de ouă; aceste corelaŃii au fost 
observate şi de alŃi autori; 

• durata preovipoziŃiei, ovipoziŃiei şi incubaŃiei 
ouălor sunt influenŃate de temperatura şi 
umiditatea mediului (p<0,01);  

• IEC şi IER sunt corelate semnificativ 
(p<0,01) cu umiditatea relativă şi 
temperatura mediului; 

• s-a constatat că temperatura de la nivelul 
solului este mai scăzută cu 1OC faŃă de 
temperatura aerului la o înălŃime de 1,5 m, 

ceea ce este foarte important pentru biologia 
ixodidelor; 

• în condiŃiile mediului ambiant, durata 
preovipoziŃiei este de 7-25 zile, a ovipoziŃiei 
de 44-65 zile, iar incubaŃia ouălor de 36-51 
zile. 

SUMMARY 

Correlations between some biological 
characteristics of Dermacentor 
marginatus tick and some values of the 
natural conditions 

In natural conditions of temperature and 
relative humidity the preoviposition period of 
Dermacentor marginatus was 7-25 days 
(mean 15,83 days), the oviposition was 44-
65 days (mean 52,58 days) and the 
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incubation period was 36-51 days (mean 
42,25 days). The number of eggs produced 
by engorged Dermacentor marginatus 
females varied from 2290 to 9606 (mean 
6274±624). There was a highly significant 
correlation between the weight of engorged 
females and the weight mass of eggs (r = 
+0,922; P<0,01). And between the weight of 
engorged females and the number of eggs 

there was a highly significant correlation (r = 
+0,869; P<0,01). The preoviposition, 
oviposition and the incubation periods were 
significantly influenced by temperature and 
relative humidity (P <0,01). The values of 
the conversion efficiency index (IEC) were 
significantly correlated by temperature and 
the relative humidity (P<0,01). 
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