
Raport știintific 

privind implementarea proiectului în perioada ianuarie – decembrie 2012 

 

 

În perioada 16 Decembrie 2011 - 5 Decembrie 2012, corespunzătoare etapei 2 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 primei etape s-au urmărit trei obiective: (1) Finalizarea tuturor modulelor aplicaţiei web cu 

utilizatori multiplii (disponibilă pe www.geo-parasite.org), (2) arhivarea unor date istorice si transpunerea 

lor in date georeferentiate şi (3) obţinerea unor noi date privind distribuţia geografică a ectoparaziţilor. 

(1) Finalizarea tuturor modulelor aplicaţiei web cu utilizatori multiplii 

În cadrul primului obiectiv s-au efectuat următoarele activități: 

(1a) Implementarea modului hărți. Prin acest modul, programul web returnează poziția georeferențiată a 

fiecărei intrări, folosind plug-in google maps, cu posibilitatea afișării datelor atât în mod satelitar cât și tip 

hartă fizică. În exemplul de mai jos se observă funcționalitatea modului hărți pentru opțiuni de căutare 

setate astfel: <Class Arachnida/Order Ixodida/Family Ixodidae/Genus Amblyomma/Species albopictum> și 

indiferent de gazdă (nu este bifata căsuța corespunzătoare). Tipul de afișaj este <hartă fizică>: 

 

 

 



Modulul permite și căutarea folosind parametric mai largi, cum ar fi de exemplu situația când se folosește 

doar familia, și nu se ține cont de taxonii ierarhici inferiori (gen și specie) și nici de gazdă. Modul de afișare 

ales pentru acest exemplu este <satelit>, fiind afișată în acest caz doar România: 

 

 

În cazul fiecărui rezultat al căutării, utilizatorul are posibilitatea de a vizualiza datele brute, folosind linkul în 

timp real din stânga hărții. O astfel de afișare a liste brute este prezentată în exemplul de mai jos: 

 

 

 

 



(1b) Actualizare sistem de căutare. Căutarea se poate realiza diferențiat, folosind doar toaxoni parazitari, 

taxoni gazdă sau taxoni combinați, pornind de la familie cu opțiuni suplimentare de gen și specie. (vezi 

exemplul de mai sus. 

 

(1c) Dezvoltare platformă baze de date. 

 

Baza de date poate fi editată, utilizată, aprobată, exportată la niveluri diferite, în funcție de tipul de 

utilizator (user normal sau administrator). Fiecare opțiune este utilizabilă asupra tuturor bazelor de date, 

printr-un meniu ușor de utilizat (user-friendly): 

 

 

 

(1d) Mentenanță site și hosting. Ambele activități ce se regăsesc în fișa cheltuielilor au avut ca scop în 

primul implementarea unui sistem de salvare de date (tip back-up) ce funcționeayă automat, lunar. 

 

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

 

Conform planului de lucru, s-au georeferențiat și digitizat un număr de 17000 de date din literatură sau 

proprii. Astfel s-au finalizat toate datele disponibile pentru România, în ceea ce privește căpușele și 

păduchii malofagi. În prezent se introduc date globale referitoare la genul Amblyomma și Rhipicephalus. 

 

 



(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 

 

S-au efectuat deplasări pe teren în diferite regiuni din țară, astfel: Satu-Mare, Sovata, București, Oradea, 

Brașov, Slobozia, Tulcea, Eremitu, Chilia (inclusiv cu amenajarea unei stații permanente de lucru). S-au 

recoltat probe de ectoparaziți de pe micromamifere (rozătoare, chițcani), păsări sălbatice precum și de pe 

mamifere domestice (câini și cai). Probele s-au analizat în laborator folosind examene morfologice dar și de 

biologie moleculară. În total au fost recoltate peste 50 de specii de păduchi malofagi de la păsări și 

micromamifere. În plus, s-a început identificarea taxonomică a unor ectoparaziți din colecțiile proprii, 

recoltați în anii anteriori începerii proiectului. S-au mai recoltat tot de pe micromamifere și vulpi cca 1000 

de purici a căror identificare a început în laboratoarele Universității Purdue, California din SUA și sunt în 

curs de finalizare. 

 

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

în Kenya 

 

În luna ianuarie 2012, echipa proiectului formată la vremea respectivă din 3 membri, a efectuat o 

campanie de recoltare de paraziți de pe câini domestic, păsări sălbatice și mamifere sălbatice (rozătoare, 

primate, lilieci, antilope) în regiunile aride din Nordul Kenyei. Avînd în vedere că zona este foarte greu 

accesibilă, fără infrastructură, acest studiu a reprezentat o premieră mondială. Astfel, în urma expediției 

științifice s-au colectat cel puțin 3 specii de artropode noi pentru știință. Una dintre ele este deja descrisă, 

iar manuscrisul a fost trimis spre publicare. Două specii sunt în curs de descriere. S-a realizat de asemenea 

în premieră mondială analiză GIS referitoare la distribuția a două specii de căpușe din genul Rhipicephalus 

parazite pe câini în două lanțuri muntoase Kulal și Ngyru, ambele din aceeași regiune a Kenyei. 

 

 



Activități de diseminare a rezultatelor 

 

S-au elaborat trei manuscrise, din care două au fost trimise spre publicare: 

 Multidisciplinary analysis of Knemidocoptes jamaicensis parasitising the Common Chaffinch, Fringilla 

coelebs: proofs for a multispecies complex? - trimis spre publicare la Parasitology (IF=2.961) 

 The revision of genus Philopterus (Phthiraptera: Ischnocera: Philopteridae) parasitic on birds of genus 

Galerida (Aves: Passeriformes) with the description of a new species from Galerida theklae in Kenya. 

Systematic Parasitology (IF=1.250) 

 Differential altitudinal distribution of ticks in dogs of nomadic tribes from Northern Kenya, manuscript 

in preparation 

 

În plus, s-au prezentat date de modelare spațială la un workshop organizat în Franța și au fost susținute 

două lucrări în cadrul European Multicolloquium of Parasitology de la Cluj-Napoca. 

 

 

 

         Director proiect, 

         Andrei D. Mihalca 
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