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REZUMAT. Modificările radicale ale sectorului agrar şi silvic din ultimii ani: 
împroprietărirea pământului, redislocarea unui număr mare de animale de la complexe în ferme 
mici din gospodării particulare etc. au favorizat contactarea animalelor domestice cu cele 
sălbatice provocând modificări ale arealului de răspândire a parazitozelor şi structurii 
parazitofaunei în Ńară. MenŃinerea nivelului înalt cu invazii parazitare la bovine are drept cauză 
deparazitarea neregulată sau chiar uneori lipsa acesteia şi contactul permanent cu gazdele 
intermediare de pe păşune, iar păşunile la rândul lor reprezintă rezervoare de forme parazitare 
în permanentă vehiculare, atât pentru animalele sălbatice, cât şi pentru cele domestice. 

  
  

Introducere  

Formele parazitare libere care trăiesc şi se 
dezvoltă ca populaŃii în cadrul biocenozelor, 
necesitând biotopuri cu anumite particularităŃi 
specifice, sunt studiate de o ştiinŃă recent 
apărută, numită ecoparazitologia. Diseminarea 
formelor parazitare constituie factori de poluare, 
modificând starea igienică a mediului. 
Dezvoltarea şi supravegherea acestor stadii 
parazitare sunt dependente de existenŃa unor 
anumite condiŃii ecologice. Cunoaşterea acestora 
este necesară pentru profilaxia antiparazitară, 
dimensiune principală a ecologiei parazitare. 
Reieşind din aceste considerente se acceptă 
faptul că zonele puternic infestate prejudiciază 
starea sanitară a mediului, iar în cele din urmă 
sănătatea omului şi animalelor (1; 2; 4; 5; 8). 

SuprafeŃele ocupate de păşuni deŃin o pondere 
importantă în cadrul ecosistemelor antropizate. 
În structura ecosistemelor de păşune baza o 
constituie componentele vegetale, de care depind 
productivitatea acestora, la care se asociază 
numeroase specii de vertebrate sălbatice şi 
domestice (7). 

Unele cercetări ecoparazitologice demonstează că 
larvele helminŃilor din genurile Trichostrongylus, 

Ostertagia şi Nematodirus se dezvoltă pe păşune 
din ouă, diseminate în ultima decadă a lunii aprilie 
şi se menŃin viabile pe parcursul întregii perioade 
de păşunat - 210 zile. Pentru stabilirea perioadelor 
critice ale infestării maxime la animale cu 
Trichostrongylidae, trebuie luate în consideraŃie în 
primul rând datele bioecologice ale larvelor, 
dezvoltarea cărora se află în dependenŃă de 
condiŃiile medio-climatice (8). 

La examinarea ficatului a 3000 de bovine 
sacrificate, din diferite zone ale R. Moldova, s-a 
constatat că bovinele adulte de la complexe sunt 
infestate cu fasciole în 13,3%, de la ferme – 
34,8%, din sectorul individual – 48,2%, tauri 
respectiv – 2,5%, 16,3%, 29,8%. Dicrocelii s-au 
depistat la bovinele adulte de la complexe 
28,8%, de la ferme – 47,6%, sectorul individual 
– 66,2%, iar taurii respectiv au fost infestaŃi în 
13,4%, 27,6% şi 41,1%. Din 199 rumene 
examinate, infestate cu Paramphistomum spp. a 
fost determinat la 34,2%. Ca rezultat al acestor 
cercetări, autorii constată că infestarea bovinelor 
se realiza, la complexe şi ferme, prin ingerare de 
masă verde şi furaje contaminate, iar cele din 
sectorul individual pe păşunile poluate cu forme 
parazitare (1). 
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Materiale  şi  metode  de  

cercetare 

Studiul ecoparazitologic a avut la bază drept 
suport metodologic investigaŃii parazitologice în 
vederea stabilirii parazitofaunei la bovinele 
păşunate în ecosistemele de stepă şi silvostepă. 
Cercetările au fost efectuate la Combinatul de 
Carne din mun. Chişinău unde se achiziŃionau 
animale din mai multe localităŃi ale zonei de 
centru şi sud a R. Moldova. Pentru fiecare animal 
în parte s-a determinat intensitatea şi 
extensivitatea invaziei parazitare. Analizele 
coprologice a fost efectuate după metodele 
Popova, Bermann, Fülleborn, Darling, a spălării 
succesive, în laboratorul de Parazitologie şi 
Helmintologie al Institutului de Zoologie al 
A.Ş.M., recoltarea probelor s-a efectuat 
individual. Intensitatea invaziei (II) cu nematozi  
s-a stabilit în 5g feŃizi, iar oochiştii de Eimeria 
spp., ouă de F. hepatica, D. lanceolatum, N. 
vitulorm, în 10 câmpuri (10 x 40) microscopice 
vizuale (3).  

Rezultate  şi  discuŃii 

Păşunile reprezintă rezervoare de forme 
parazitare atât pentru animalele sălbatice, cât şi 
pentru cele domestice. Animalele infestate sunt 
surse permanente de poluare pentru ecosistemele 
naturale (păşuni) şi cele artificiale (agrocenoze). 
Structura parazitofaunei la bovinele păşunate în 
zona de centru şi sud a R. Moldova a fost 
studiată la Combinatul de Carne din or. Chişinău 
în 2001 la 11897 bovine de diferite vârste, în 
urma căruia s-a constatat EI cu Dicrocoelium 
lanceolatum – 11,2%, Fasciola hepatica – 
9,22%, Cysticercus bovis – 0,12%, Echinococcus 
granulosus – 74,8%, iar total infestate – 96%. 
Paralel cu aceasta, incidenŃa poliparazitismului 
studiată la 200 bovine adulte, s-a constatat cu EI  
Fasciola hepatica era de 33%, Dicrocoelium 
lanceolatum  - 55,5%, Paramphistomum spp – 
48,5%, Echinococcus granulosus – 57,5%, 
Strongiloies papillosus – 32,5%, Eemeria spp – 
33%, iar total infestate – 90%. Poliparazitismul 
cu 6 specii ajunge la nivelul 15%,  5 specii – 
10%,  4 specii – 7%,  3 specii – 6,2%,   2 specii – 
8,5%. Din numărul total de animale cercetate 
parazitologic s-au constatat poliinvazii – 46,5%, 
monoinvazii – 43,5% şi numai la 10% nu s-au 
depistat elemente parazitare. 

În 2002 analiza situaŃiei parazitologice a fost 
efectuată pe 13897 bovine de diferite vârste, la 
care în urma investigaŃiilor parazitologice de 
laborator s-a constatat că EI cu D. lanceolatum a 
fost de 10,7%, F. hepatica – 8,16%, C. bovis – 
0,17%, E. granulosus – 73,7%, iar total infestate 
– 93%. Studiind incidenŃa poliparzitismului la 
187 bovine adulte (2-6 ani) se constată că EI cu 
F. hepatica – 46,5%, D. lanceolatum – 59,3%, 
Paramphistomum spp – 31,5%, E. granulosus – 
71,1%, S. papillosus – 60,9%, Eimeria spp – 
41,0%, iar total infestate – 90%, pe când 
incidenŃa poliparazitară cu 6 specii ajunge la 
nivelul 11,8%,  5 specii – 15,5%,  4 specii – 
15%,  3 specii – 18,2%,   2 specii – 17,6%. Din 
numărul total de animale cercetate parazitologic 
s-au constatat poliinvazii – 78%, monoinvazii 
15,5% şi numai la 6,4% nu s-au depistat 
elemente parazitare. 

În 2003 parazitofauna s-a studiat pe 10640 de 
bovine de diferite vârste constatând cu EI cu D. 
lanceolatum era de 20%, F. hepatica – 10,9%, C. 
bovis – 0,18%, E. granulosus – 67%, iar total 
infestate – 98,1%. IncidenŃa poliparazitismului a 
fost studiată pe 200 bovine adulte, constatând 
astfel că EI a F. hepatica – 36,5%, D. 
lanceolatum – 50%, Paramphistomum spp – 
22%, E. granulosus – 68,5 %, S. papillosus – 
61,5%, Eimeria spp – 42%, iar total infestate – 
94%. Poliinvaziile cu 6 specii ajung la nivelul 
10,5%,  5 specii - 9%,  4 specii – 15,5%,  3 specii 
– 17%,   2 specii – 18%, iar total infestate 94%. 
Din numărul total de animale parazitologic s-au 
constatat poliinvazii – 69,5%, monoinvazii – 
24,5% şi numai la 6,5% nu s-au depistat 
elemente parazitare. 

Nivelul înalt de infestare cu paraziŃi a bovinelor 
este cauzat de poluarea masivă a păşunilor cu 
elemente parazitare în diferite forme de infestare. 
Principalele surse de poluare cu F. hepatica şi 
Paraphistomum spp sunt animalele invazionate. 
Infestarea se realizează la păşune şi în adăpost prin 
ingerare de furaje contaminate cu forme infestante 
provenite din gazde intermediare (gasteropode 
acvatice) şi complementare (Formica, Proformica). 
Diseminarea formelor invazionale de E. granulosus 
este realizată  de câinii ciobăneşti, iar Eimeria spp. 
– de bovinele infestate şi dejecŃiile contaminate cu 
oochisturi. Cercetările efectuate evidenŃiază faptul 
că formele parazitare atât endo- cât şi exogene 
necesită la fiecare etapă anumite condiŃii ecologice 
specifice păşunilor din cadrul ecosistemelor de 
stepă şi luncă ale zonei de nord a R. Moldova. 
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Figura 1.1 
Extensivitatea invaziei la bovinele păşunate în ecosistemele de stepă şi silvostepă 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1.2 
IncidenŃa poliparazitismului la bovinele păşunate în ecosistemele de stepă şi silvostepă 
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Ansamblul măsurilor de limitare a poluării cu 
elemente parazitare a ecosistemelor impune 
acŃiuni de igienizare şi de creare a condiŃiilor de 
confort biologic. Atât principiile, cât şi 
multitudinea acŃiunilor care se impun trebuie 
concepute diferenŃiat, adecvat condiŃiilor 
concrete fiecărui tip de  ecosistem. 

Concluzii 

1. Modificările radicale ale sectorului agrar şi 
silvic din ultimii ani: împroprietărirea 
pământului, redislocarea unui număr mare de 
animale de la complexe în ferme mici din 
gospodării particulare etc. au favorizat 
contactarea animalelor domestice cu cele 
sălbatice provocând modificări ale arealului 
de răspândire a parazitozelor şi structurii 
parazitofaunei în Ńară. 

2. MenŃinerea nivelului înalt cu invazii 
parazitare la bovine are drept cauză 
deparazitarea neregulată sau chiar uneori 
lipsa acesteia şi contactul permanent cu 
gazdele intermediare de pe păşune.  

3. Sporirea intensităŃii şi extensivităŃii 
invaziilor parazitare la bovine favorizează 
poluarea masivă cu forme parazitare a 
păşunilor din ecosistemele de stepă şi 

silvostepă ale zonei de centru şi sud, iar 
păşunile la rândul lor reprezintă rezervoare 
de forme parazitare în permanentă 
vehiculare, atât pentru animalele domestice, 
cât şi pentru cele sălbatice. 

4. Ameliorarea situaŃiei create necesită 
respectarea strictă a măsurilor de combatere 
şi profilaxie a parazitozelor de către 
deŃinătorii de animale. 

SUMMARY 

The structure of poliparasitism in the 
cattle taken to pasture in the steppe 
and sylvan steppe ecosystem of 
Republic Moldova 

The exam of the cattle revealed a high level 
of parasitic diseases due to irregular 
treatment or the absence of it and also due 
to changes in the agriculture and forestry 
systems: the privatization and the creation of 
little farms or small scale rearing of animals. 
All these promote the contact between 
domestic and wild animals and aid in the 
transmission of parasites and diseases from 
one animal to another. 
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