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InfestaŃiile cu purici sunt obişnuite în rândul 
câinilor şi pisicilor, dar şi a altor specii, inclusiv 
omul. Larga distribuŃie geografică a 
sifonapterelor şi faptul că puricii reprezintă o 
veşnică sursă de disconfort şi probleme medicale 
fac absolut necesar controlul acestui parazitism . 

Pentru a înŃelege mai bine de ce este important 
controlul populaŃiilor de purici, trebuie amintite 
următoarele: puricii sunt gazde intermediare 
pentru cestodele Dipylidium caninum şi 
Hymenolepsis nana, saliva lor declanşează 
dermatita alergică şi, nu în ultimul rând, au fost 
şi sunt încă vectori ai ciumei, tifosului murin sau 
ai altor agenŃi etiologici ai diverselor boli 
infecŃioase întâlnite la om sau la animale. 

Scopul acestei lucrări a fost acela de a identifica 
speciile de purici prezente la câinii şi pisicile din 
trei judeŃe: Arad, Timiş şi Vâlcea. 

Materiale şi metode 

Purici adulŃi, masculi şi femele, au fost colectaŃi 
de la câini şi pisici din trei judeŃe: Arad, Timiş şi 
Vâlcea, timp de patru luni, din februarie până în 
mai 2006. 

Din judeŃul Arad au fost controlate 12 pisici şi 17 
câini, din judeŃul Timiş 16 pisici şi 28 de câini 
iar din judeŃul Vâlcea 4 pisici, 6 câini şi un 
purice provenit de la vizuina unei vulpi. 

Au fost recoltaŃi 849 de purici care au fost 
examinaŃi în laboratorul disciplinei de Boli 
parazitare de la F.M.V Timişoara, cu ajutorul 
lupei stereoscopice. 

Pentru identificarea speciilor de purici s-au  luat 
în considerare următoarele caractere 
morfologice:  

• forma capului; 

• forma ochilor şi foselor antenale; 

• prezenŃa ctenidiilor (genală şi pronotală) ; 

• numărul şi dimensiunea ”dinŃilor” 
ctenidiilor; 

• numărul zimŃilor tibiali. 

Rezultate şi discuŃii 

Aşa cum se poate observa din tabelul 1, au fost 
examinaŃi 206 purici din judeŃul Arad, 589 de 
purici din judeŃul Timiş şi 54 purici din judeŃul 
Vâlcea. 

În figura 1 este redată ponderea procentuală a 
puricilor examinaŃi din cele trei judeŃe.Se poate 
constata că numărul cel mai mare de purici 
provine din judeŃul Timiş, mai exact de la câini şi 
pisicile examinate în Clinica de Boli parazitare a 
F.M.V. Timişoara. 

De asemenea, cei mai mulŃi purici (62,7%) au 
provenit de la pisici.  
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Tabelul 1 
Repartizarea puricilor recoltaŃi pe cele trei judeŃe 

 
Specia gazdă 

JudeŃ 
Câine Pisică Vulpe 

Total Total general 

ARAD 
79 

(9,30%) 
127 

(14,96%) 
- 

206 
(24,26%) 

TIMI Ş 
215 

(25,32%) 
374 

(44,05%) 
- 

589 
(69,37%) 

VÂLCEA 
21 

(2,47%) 
32 

(3,77%) 
1 

(0,12%) 
54 

(6,36%) 

849 
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Figura 1 
DistribuŃia procentuală a puricilor recoltaŃi din cele trei judeŃe 

 
 

      
Pe baza caracteristicilor morfologice amintite 
anterior, au fost identificate patru specii de 
sifonoptere: Ctenocephalides felis, 
Ctenocephalides canis, Pulex irritans şi 
Xenopsylla cheopis. 

RepartiŃia pe gazde şi pe judeŃe este redată în 
tabelul 2 şi figura 2, raportat la numărul total de 
purici recoltaŃi în fiecare judeŃ. 

Din totalul de 849 de purici, cei mai mulŃi au 
aparŃinut speciei Ctenocephalides felis (81,03%), 

urmată de Ctenocephalides canis (14,49%) şi 
Pulex irritans (4,36%) (fig. 3). Identificarea unui 
individ Xenopsylla cheopis la vulpe este 
insuficientă pentru consemnarea statistică. Pentru 
aceasta ar fi nevoie de mai multe exemplare. 
Totuşi, prezenŃa acestei specii la vulpe se poate 
explica prin comportamentul alimentar al acestui 
prădător, la care principalul component al raŃiei 
este reprezentat de micile rozătoare. Ca urmare a 
contactului trofic este facilitată trecerea puricilor 
pe noua gazdă. 
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Tabelul 2 
RepartiŃia puricilor recoltaŃi pe specii de gazde în funcŃie de numărul total de paraziŃi obŃinuŃi din fiecare judeŃ 

 

JudeŃ 
Ctenocephalides 

felis 
Ctenocephalides 

canis 
Pulex irritans Xenopsylla 

cheopis 
Câine 63 (30,58%) 14 (6,79%) 2 (0,97%) - 

ARAD 
Pisică 118 (57,28%) 9 (4,37%) - - 
Câine 147 (24,96%) 57 (9,67%) 11 (1,86%) - 

TIMI Ş 
Pisică 323 (54,84%) 35 (5,94%) 16 (2,71%) - 
Câine 5 (9,26%) 8 (14,81%) 8 (14,81%) - 
Pisică 32 (59,26%) - - - VÂLCEA 
Vulpe - - - 1 (1,85%) 

TOTAL = 849 688 (81,03%) 123 (14,49%) 37 (4,36%) 1 (0,12%) 
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Figura 2 
RepartiŃia procentuală a puricilor în funcŃie de principalele gazde  

[câine (C) şi pisică (P)]. 
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Figura 3 
RepartiŃia procentuală a speciilor de purici în funcŃie de numărul total al paraziŃilor colectaŃi. 

 
 

Chiar dacă statistica prezentată în tabelul 2 şi 
figura 2 arată proporŃii diferite în ceea ce priveşte 
parazitismul cu cele trei specii importante de 
purici, trebuie menŃionat faptul că la toate 
pisicile examinate în cele trei judeŃe a fost 
identificat Ctenocephalides felis. Practic, 

prevalenŃa acestuia a fost de 100%. În schimb, la 
câine, Ctenocephalides felis a fost prezent la 10 
indivizi (58,82%) în judeŃul Arad, 22 (78,57%), 
în judeŃul Timiş şi 5 (83,33%) în judeŃul Vâlcea 
(fig. 4). 
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Figura 4 
PrezenŃa puricelui Ctenocephalides felis la câine 
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Rezultatele consemnate în cercetările efectuate 
de noi sunt asemănătoare cu cele semnalate în 
Europa. Astel, pentru Ctenocephalides felis, în 
Austria s-a observat o prevalenŃă de 96,3% la 
pisică şi 81,4% la câine (7), în Danemarca 
prevalenŃa a fost de 100% la pisică (1) şi 64,7% 
la câine (3) iar în Germania de 100% la pisică şi 
59,9% la câine (4). După instituierea 
programelor de control, prevalenŃa infestaŃiilor 
cu purici în Germania s-a redus. La pisică s-a 
înregistrat o prevalenŃă de doar 11,1%, iar la 
câine de 1,2% (2).  

Pentru Ctenocephalides canis  s-a înregistrat o 
prevalenŃă de 18,6% la câine şi 3,7% la pisică în 
Austria (7) şi de 29,8% la câine şi 5,3% la pisică 
în Danemarca (3), de 40% la câinii comunitari în 
Polonia (6) şi de doar 0,3% la câine în Suedia 
(5). 

În figurile 5-16 sunt redate câteva imagini cu 
speciile de sifonoptere identificate în cele trei 
judeŃe, precum şi unele stadii evolutive ale 
acestora. 

 
 

  
 

Figura 5 
Ctenocephalides canis adult (original). 

 
Figura 6 

Ctenocephalides canis – capul (original). 
 

  
 

Figura 7 
Ctenocephalides felis adult (original). 

 
Figura 8 

Ctenocephalides felis – capul (original). 
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Figura 9 
Pulex irritans adult (original). 

 
Figura 10 

Pulex irritans – capul (original). 
 
 

  
 

Figura 11 
Xenopsylla cheopis adult ? (original) 

 
Figura 12 

Xenopsylla cheopis – capul ? (original)  
 

Concluzii 

• La câinii şi pisicile din judeŃele Arad, Timiş şi 
Vâlcea au fost puse în evidenŃă patru specii de 
purici: Ctenocephalides felis, 
Ctenocephalides canis, Pulex irritans, 
Xenopsylla cheopis. 

• Atât la câine cât şi la pisică, ponderea a fost 
deŃinută de Ctenocephalides felis în cele trei 
judeŃe, ceea ce demonstrează slaba 
specificitate de gazdă, dar şi ubicvitatea 
acestuia. 
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SUMMARY 

The etiology of flea infestation in dogs 
and cats from three districts of Romania 

Flea infestations are very common 
worldwide in a large spectrum of hosts, but 
especially in cats and dogs. This study 
emphasizes the species of fleas involved in 
companion animals from three districts of 
Romania: Arad, Timiş and Vâlcea. 

In all three districts, 849 fleas were 
examined and four species of fleas were 
identified: Ctenocephalides felis, 
Ctenocephalides canis, Pulex irritans, and  
Xenopsylla cheopis. Both, in dogs and cats, 
Ctenocephalides felis was prevalent. This 
fact demonstrates the C. felis weakness of 
host specificity and its ubiquity, respectively. 

Key words:  fleas, etiology, dogs, cats, Arad, 
Timiş and Vâlcea districts.     
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