
Raport știintific 

privind implementarea proiectului în perioada decembrie 2012 – decembrie 2013 

 

 

În perioada 16 Decembrie 2012 - 5 Decembrie 2013, corespunzătoare etapei 3 a proiectului PCE 236/2011, 

directorul de proiect împreună cu echipa formată din 3 membri a implementat în cadrul Universităţii de 

Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca (USAMVCN) proiectul de cercetare intitulat “O 

abordare geospațială pentru studiul ecologiei, distribuției și rolului vectorial al artropodelor parazite”. În 

cadrul acestei etape s-au urmărit trei obiective: (1) Upgradarea sistemului interfeței software a site-ului 

www.geo-parasite.org; (2) Arhivarea unor date istorice și transpunerea lor în date georeferentiate pe site-

ul proiectului www.geo-parasite.org; (3) Obţinerea unor noi date privind distribuţia geografică a 

ectoparaziţilor. 

(1) Upgradarea sistemului interfeței software 

 

În secțiunea de administrare a bazei de date, s-au adăgat noi unelte management a intrărilor, conform 

capturii de mai jos. S-a adăgat un “jurnal de logare” (Application log) care să permit vizualizarea operărilor 

asupra bazei de date, în timp real. Pentru eficientizarea si rapiditatea accesării bazei de date, s-a adăugat 

un nou element de “curățire” a intrărilor duble (Delete duplicates). În meniul de aprobare, s-a adăugat 

opțiunea “Approve all”, pentru a crește viteza de administare a intrărilor primite prin sistemul de 

submitere online. 

 

 

 



În cadrul motorului de căutare, dar și în structura bazei de date, s-a introdus un nou element (câmp) prin 

care se definește dacă locația este exactă sau aproximativă. Acest lucru este esențial pentru dezvoltarea 

motorului de modelare din etapa următoare. La afișarea rezultatelor, acest câmp este transpus prin culori 

diferite (icoană roșie - locație exactă, icoană albastră - locație aproximativă): 

 

 

 

 

 

 

 



(2) arhivarea unor date istorice si transpunerea lor in date georeferentiate 

 

Conform planului de lucru, la ora actuală baza de date cuprinde 29.000 de intrări: răspândirea căpușelor în 

România, răspândirea principalelor specii de căpușe din Europa și bazinul Meditarnean precum și datele 

complete ale genurilor Nuttalliella și Nosomma. În imaginile de mai jos sunt exemplificate distribuția 

genului Rhipicephalus în Europa și bazinul meditaranean și a speciilor genului Haemaphysalis în România. 

 

 

 

 

 



(3) Obţinerea unor noi date privind distribuţia geografică a ectoparaziţilor 

 

(3a) Studiul biodiversității și distribuției geografice a artropodelor parazite la animale domestic și sălbatice 

în România 

 

În perioada de raportare, s-au efectuat deplasări pe teren în zona de sud-est a țării (localitățile Chilia Veche 

și Babadag). S-au recoltat probe de ectoparaziți de pe micromamifere (rozătoare, chițcani), păsări sălbatice 

precum și de pe mamifere domestice (câini și pisici). Unele probe au fost deja examinate, iar datele sunt în 

curs de prelucrare. 

Prin prezentul proiect s-a pus în evidență pentru prima oară în România a nematodelor din genul 

Cercopithifilaria (PCR și secvențializare) la câini din zona localității Chilia Veche (județul Tulcea). Rezultatele 

sunt în curs de publicare. Totodată, la câini s-a stabilit în premieră mondială, că specia dominantă de 

căpușe este Rhipicephalus rossicus, cartograma fiid prezentată mai jos: 

 

 

 

În urma studiului bibliografic, s-a realizat și harta de distribuție globală a speciei R. rossicus: 

 

 



S-a evaluat de asemenea și variabilitatea genetică a protozoarelor transmise de căpușe la cai în Delta 

Dunării (pe probe recoltate în etapele anterioare). Din cei 381 de cai examinați, 23.1% au fost pozitivi la 

piroplasme. Au fost identificate două specii: Babesia caballi și Theileria equi. Infecția cu T. equi a fost găsită 

și la câini. Distribuția geografică a genotipurilor celor două specii de piroplasme este prezentată în figura de 

mai jos: 

 

 

 

Între timp s-a finalizat identificarea păduchilor și puricilor recoltați în etapele anterioare de pe mamifere și 

păsări sălbatice, rezultatele fiind în curs de publicare. 

 

(3b) Studiul biodiversității și distribuției geografice a artropodelor parazite la animale domestic și sălbatice 

în Coasta de Fildeș 

 

În luna aprilie 2013, echipa proiectului formată din trei membri, a efectuat o campanie de recoltare de 

paraziți de pe câini domestici, păsări sălbatice și mamifere sălbatice (rozătoare, insectivore și lilieci) în 

păduri tropicale din sudul Coastei de Fildeș. Avînd în vedere condițiile climatice dificile, acest studiu a 

reprezentat o premieră mondială. Astfel, în urma expediției științifice s-au colectat cel puțin 10 specii de 

artropode noi pentru știință, toate în curs de descriere. 

S-au identificat toți ectoparaziții colectați de pe câini (purici, păduchi și căpușe), rezultatele fiind în curs de 

publicare. 

 

Activități de diseminare a rezultatelor 

S-au elaborat zece manuscrise, din care trei au fost acceptate spre publicare și 5 sunt în curs de trimitere 

spre publicare la reviste ISI și două sunt în curs de evaluare: 



Titlu Status Revista FI 

Alaria alata Infection in European Mink Publicat Emerging Infectious Diseases 5.993 

Taming the beast: rabies control in the 

cradle of mankind 

Publicat Geospatial Health 1.648 

The role of rodents in the ecology of 

Ixodes ricinus and associated pathogens in 

Central and Eastern Europe 

Publicat Frontiers In Cellular And Infection 

Microbiology 

- 

Host specificity and genetic diversity of 

Theileria equi and Babesia caballi in rural 

areas of south-eastern Romania 

In curs 

de 

trimitere 

Veterinary Parasitology 2.381 

First report of Cercopithifilaria spp. in 

dogs from Eastern Europe with a review 

of its occurrences in European canids 

In curs 

de 

trimitere 

Parasites and Vectors 3.25 

Rhipicephalus rossicus, a neglected tick in 

Europe: a review of its distribution, hosts 

and medical importance 

In curs 

de 

trimitere 

Parasites and Vectors 3.25 

Rhipicephalus rossicus and not R. 

sanguineus is the dominant tick species of 

dogs from steppic regions of South 

Eastern Romania 

In curs 

de 

trimitere 

Emerging Infectious Diseases 5.993 

Seasonal dynamics of Rhipicephalus 

rossicus, the dominant tick species in dogs 

from steppic regions of South Eastern 

Romania 

In curs 

de 

trimitere 

Medical and Veterinary Entomology 2.208 

Spliced leader RNA gene-based PCR 

survey for the Trypanosoma brucei 

complex infections in domestic animals in 

northern Kenya 

Trimis Veterinary Parasitology 2.381 

Comparative genomics of 

resistance/susceptibility to Theileria equi 

and Babesia caballi infection in Equids. 1. 

Associations of immunity-related genes 

with infection across genetically distinct 

horse populations 

Trimis Veterinary Parasitology 2.381 

 

 

 



Manifestări științifice 

 

Pe parcursul acestei etape, s-au prezentat la conferințe, congrese și simpozioane următoarele lucrări: 

 Gianluca D’Amico 

o Geospatial tools for assessing the differential altitudinal distribution of ticks in dogs of nomadic 

tribes in northern Kenya (7th International Symposium on Geospatial Health, Napoli, Italy) 

o Differential altitudinal and seasonal distribution of ticks in dogs of nomadic tribes from northern 

Kenya (12th International Symposium “Prospects for the 3rd Millennium Agriculture”, Cluj-

Napoca, Romania) 

 Mihalca Andrei 

o Globetrotting for parasites: the last 7 years (12th International Symposium “Prospects for the 

3rd Millennium Agriculture”, Cluj-Napoca, Romania) 

o Vector-borne diseases of dogs: a one-health approach (XV Conference of the Ukrainian 

Scientific Society of Parasitologists (USSP), Chernivtsi, Ukraine) 

o A new online database for georeferenced management of parasitic arthropods (Kuching, 

Malaysia) 

o Vector-borne zoonoses of pets in Romania (Annual CALLISTO Meeting, Brussels, Belgium) 

 

 

         Director proiect, 

         Andrei D. Mihalca 

         ______________ 

 


