Raport stiintific
privind implementarea proiectului PCE 236/2011 in perioada octombrie – decembrie 2011

În perioada 05 octombrie 2011 - 15 decembrie 2011 directorul de proiect împreună cu echipa formată din
2 membri a implementat în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca
(USAMV) proiectul de cercetare intitulat “O abordare geospatiala pentru studiul ecologiei, distributiei si
rolului vectorial al artropodelor parazite”. În cadrul primei etape s-au urmărit trei obiective: (1) Dezvoltarea
unei aplicaţii web cu utilizatori multiplii, (2) arhivarea unor date istorice si transpunerea lor in date
georeferentiate şi (3) obţinerea unor noi date privind distribuţia geografică a ectoparaziţilor.
În cadrul primului obiectiv s-au efectuat următoarele: s-a achiziţionat domeniul http://www.geoparasite.org şi hostingul pentru o perioadă de 3 ani. S-a realizat baza primară de date referitoare la gazde
(amfibieni, reptile, păsări şi mamifere) total cca 35000 de specii. Pentru fiecare specie s-au creat cîmpuri
pentru taxonii ierarhici superiori (gen, familie, ordin, clasă). O bază de date similară s-a realizat şi pentru
căpuşe (cca 900 de specii), ţânţari (cca 3500 de specii), păduchi malofagi (cca 3000 de specii).

În cadrul soft-ului web s-au realizat componentele de administrare, de interconversie fisiere de diferite
tipuri (baza de date) precum si de upload noi informaţii. Fereastra paginii de login pe geo-parasite.org este
prezentată în figura de mai jos

După logare, admnistratorul are posibilitatea adminsitrării conturilor:

S-a creat şi modulul pentru importul de noi date:

Pentru realizarea celui de-al doilea obiectiv (arhivarea unor date istorice si transpunerea lor in date
georeferentiate) au fost indexate peste 4000 de date referitoare la capuse parazite pe reptile, mamifere si
pasari precum si peste 5000 de date referitoare la paduchi paraziti pe pasari

In cadrul celui de-al treilea obiectiv (Obţinerea unor noi date privind distribuţia geografică a
ectoparaziţilor) s-a efectuat 1 mobilitate in tara pentru recoltarea de probe de ectoparaziti de la vanatori si
biologi. S-au semnalat doua specii de paraziti noi pentru fauna Romaniei (Knemidocoptes intermedius si
Knemidocoptes jamaicensis), ambele pe pasari.
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