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MUŞTELE SINANTROPE 

 

Muştele sinantrope (fig. 1) reprezintă un grup ecologic de muşte 

(Ord. Diptera) tipic pentru antropobiocenoză, o biocenoză terţiară, cu trei 

componente, omul (creatorul ei), animalele domestice (produşii omului) şi 

speciile sinantrope (membrii spontani acestei biocenoze).  

 

 

Fig. 1. Musca domestica (original Dorneanu) 

 



 

 6 

 Muştele sinantrope, fiind zburătoare, sunt speciile sinantrope foarte 

vizibile în antropobiocenoză. Ele produc un disconfort, prin prezenţa lor, dar 

joacă un rol important şi în transmiterea unor maladii transmisibile sau în 

transmiterea unor bacterii sau fungi depreciatori ai alimentelor. În ţara 

noastră se cunosc aproximativ o sută de specii de muşte cu o sinantropie mai 

mult sau mai puţin accentuată.  

 

 

Generatorii de disconfort: provoacă o repulsie, o teamă, etc., deci un 

disconfort mai mare sau mai mic şi în funcţie de percepţia persoanei 

respective. 

 

 

Muştele se numără printre insectele cel mai larg răspândite în şi în 

preajma aşezărilor omeneşti. Muştele sunt în majoritate ovipare, mai rar 

larvipare. Numărul ouălor depuse de femelă depinde de specie, la musca de 

casă, spre exemplu, acest număr este între 600 – 2.000. Stadiile larvare (trei 

la număr) se dezvoltă peste tot unde se întâlneşte materie organică în 

descompunere, focarele principale de dezvoltare fiind gunoiul menajer şi 

depozitele de reziduuri animaliere. Larvele (fig. 2) sunt viermiforme, de 

obicei albicioase, acefale şi apode, trecerea de la un stadiu la celălalt 

făcându-se prin năpârlire. Ultimul stadiu larvar, al treilea, nu mai năpârleşte, 

larva se scurtează, se rotunjeşte la capete şi ia forma unui butoiaş, la început 

mai deschis la culoare şi mai moale, apoi se întăreşte şi devine maroniu. 

Acest butoiaş se numeşte pupariu, pupa propriu-zisă, ultimul stadiu 

preimaginal găsindu-se în interior. Adultul va ecloza din pupariu, spargerea 

butoiaşului făcându-se sub presiunea veziculei cefalice. Durata ciclului 

evolutiv de la ou la adult este în funcţie de specie şi de temperatura 



 

 7 

înconjurătoare, la musca de casă, în condiţiile ţării noastre putându-se 

dezvolta şapte generaţii pe sezon, astfel încât numărul urmaşilor unei femele 

pe timpul unui sezon poate atinge cifra impresionantă de 5–325 x 1012  

exemplare.  

 

 

Legendă: 1 – oua; 2 – larva matura; 3 – pupariu; 4 – nimfa 

 

Fig. 2. Dezvoltarea la Musca domestica (original Dorneanu) 

 

Adulţii posedă, cu rare excepţii, o trompă moale prin care se aspiră 

hrana. Hrana solidă este fluidificată în prealabil cu propria salivă. Excepţia, 

cu o trompa dură care serveşte la înţepat se întâlneşte la musca înţepătoare 
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(Stomoxys calcitrans – fig. 3). În căutarea hranei muştele vizitează cele mai 

diferite locuri, uneori putând parcurge distanţe de zeci de km pe zi. 

Experienţe cu muşte marcate au demonstrat că acestea se pot deplasa până la 

40 km de focarul de dezvoltare.  

 
Fig. 3. Stomoxys calcitrans (original Dorneanu) 

 

Polifagia, mobilitatea şi înmulţirea lor excesivă, în special în sezonul 

cald, explică importanţa epidemiologică a muştelor. 
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Muştele sinantrope şi agenţii patogeni 

 

Agenţii patogeni sau condiţionat patogeni sunt transportaţi fie pe 

exteriorul muştei, pilozitatea corpului favorizând prinderea şi mărind 

suprafaţa de contact, fie prin interiorul corpului unde ajung odată cu 

alimentele, fiind apoi eliberaţi odată cu picăturile de regurgitare şi prin 

excremente. Din cercetările efectuate reiese că agenţii patogeni pot 

supravieţui timp îndelungat în interiorul intestinului muştelor (Salmonella 

30 de zile, Mycobacterium tuberculosis 16 zile, virusul encefalitei zece zile, 

bacili dizenterici patru zile, vibrionul holeric două zile, etc.). 

 

 

O singură muscă poate transporta 2.500.000 de germeni pe exteriorul 

corpului  său. 

 

 

Investigaţii efectuate în România cu privire la relaţia “muşte 

sinantrope – enterobacteriacee” în locuri de parcare şi de campare au arătat 

că cele peste 200 de exemplare de muşte cercetate, care au aparţinut la 25 

specii diferite, peste 50% dintre ele erau purtătoare de enterobacteriacee. La 

cele 220 de exemplare de muşte sinantrope enterobacteriaceele erau 

prezente la 137 dintre ele şi anume: de 51 de ori Escherichia coli, de 2 x 

Shigella sonnei, de 4 x like Shigella, de 11 x Citrobacter sp.,  de 5 x C. 

freundii, de 1 x C. diversus, de 11 x Klebsiella sp.,  1 x Serratia sp., de 1 x 

Enterobacter cloacae, de 11 x E. agglomerans, de 2 x E. aerogenes, de 1 x 

Proteus vulgaris,  de 23 x P. mirabilis ,  de 7 x P. morgani, de 2 x P. rettgeri 

şi de 3 x Yersinia enterocolotica.  
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Astfel, muştele sinantrope pot servi  ca un indicator pentru gradul de 

salubrizare în localităţi sau zonele turistice.  

 

 

Musca de casă poate vehicula 12 virusuri diferite, 118 specii de 

bacterii, trei actinomicete, şase spirochete, 14 fungi, 24 de protozoare şi 

ouăle a 30 de specii de helminţi. 

 

 

În special Calliphoridele şi Sarcophagidele sinantrope se pretează ca 

indicator, pentru că ele sunt principalii vectori mecanici pentru 

enterobacteriacee.   

 

 

Vectori mecanici: muştele sinantrope sunt un simplu 

transportator. Sunt vehiculaţi agenţi patogeni sau condiţionat patogeni 

din focare de pe alimente sau depreciatori (bacterii şi fungi) de la 

alimente alterate la cele proaspete. 

 

 

Pe lângă rolul de vector în lanţul epidemiologic pentru germeni sau 

fungii patogeni sau condiţionat patogeni, anumite specii de muşte sinantrope 

pot fi generatoare de miaze. Miaza este o afecţiune parazitară cauzată de 

stadiile larvare ale diferitelor specii de muşte sinantrope, localizate în 

ţesuturile sau cavităţile naturale ale animalelor, şi mai rar, ale omului.  

 Miazele se împart în: specifice (specii obligatoriu parazite), 

semispecifice (specii saprofage) şi accidentale.  
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După localizare pot fi: cutanate, cavitare şi intestinale. Aceste 

afecţiuni sunt destul de frecvente în arealele cu climat tropical şi sunt foarte 

rare în zonele temperate.  

În România, primul caz de miază a fost semnalat de Blanchard, în 

anul 1891, la o fetiţă din Câmpulung, care prezenta simptome de otita 

supurată, generatorul miazei fiind Wohlfahrtia magnifica, o specie din 

familia Sarcophagidae. În anul 1905 cunoscutul om de ştiinţă, din ţara 

noastra, N. Leon a făcut prima sinteză a cazurilor de miază. El semnalează 

din România şapte cazuri, trei cu localizare în cavitatea bucală (două în 

abcese dentare, unul în locul unui molar extras), celelalte cazuri fiind miaze 

de plăgi cu diferite localizări. În toate cazurile specia care a provocat miaza 

a fost Wohlfahrtia magnifica. S-au descris, de asemenea, cazuri de miaze cu 

alte localizări provocate de alte specii de muşte, şi anume: Piophila casei, 

Hypoderma bovis, Oestrus ovis. În anul 1967 se semnalează  din nou o 

miază alveolară, provocată de prezenţa larvelor Calliphora vicina, o miază 

semispecifică, cu ocazia extracţiei unui molar, iar  douăzeci de ani mai 

târziu, în anul 1987, un nou caz de miază paradontală, la nivelul incisivului 

şi la un premolar generată de Wohlfahrtia magnifica. Desigur, aceste cazuri 

sunt foarte rare şi indica o lipsă de igienă.  

 

Lista principalelor specii de microorganisme vehiculate de Musca 

domestica (dupa Greenberg, simplificat) 

Virusuri: virusul trachoma, virusul variolei, virusul vaccinia, virusul 

polio, virusul Coxsackie, virusul echo, Danysz rat virus, parvovirusul 

enteritei virotice a nurcilor, Tortor bovis virus. 

Bacterii: Pseudomonas aeruginosa, P. eisenbergii, P. fluorescens, P. 

ichthyosmia, P. jaegeri, Vibrio comma, Alcaligenes faecalis, Flavobacterium 

devorans, Escherichia anaerogenes, E. coli, Aerobacter aerogenes, A. 
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cloacae, A. oxytocum, Klebsiella cloacae, K. pneumoniae, Paracolobactrum 

coliforme, P. intermedium, Erwinia amylovora, Serratia marcescens, 

Proteus inconstans, P. mirabilis, Morganella morgani, P. rettgeri, P. 

vulgaris, Salmonella amersfoort, S. anatum, S. ballerup, S. blockley, S. 

budapest, S. choleraesius, S. derby, S. dublion, S. enteridis, S. florida, S. 

gallinarum, S. give, S. hirschfeldii, S. kentucky, S. kottbus, S. meleagridis, S. 

minnesota, S. narashino, S. newport, S. ondersteport, S. oraniienburg, S. 

oregon, S. panama, S. paratyphi A, S. paratyphi B, S. pullorum, S. reading, 

S. san diego, S. saint paul, S. schottmuelleri, S. typhi, S. typhimurium, S. 

worthington, S. zanzibzr, Citrobacter freundii, Shigella alkalescens, S. 

boydii, S. ceylonensis, S. dispar, S. dysenteriae, S. flexneri, S. sonnei, 

Klebsiella-Cloaca, Pasteurella multocida, Staphylococcus aureus, S. 

muscae, S. saprophyticus, Gaffkya tetragena, Sarcina flava, S. loewenbergi, 

S. lutea, Neisseria catarrhalis, Brevibacterium ammoniagenes, Kurthia 

zenkeri, K. zopfii, Diplococcus pneumoniae, Streptococcus agalactie, S. 

faecalis, S. lactis, S. mitis, S. pyogenes, Corynebacterium diphtheriae, 

Listeria monocytogenes, Bacillus anthracis, B. cereus, B. coli mutabilis, B. 

gasoformans, B. gruenyhali, B. megaterium, B. mesentericus, B. subtilis, B. 

thuringiensis, B. vesiculosus, Clostridium botulinum, C. chauvoei, C. 

parabotulinum bovis, C. tetani. 

Actinomycete, spirochete, ricketsii, fungi:   Mycobacteium leprae, 

M. lepraemurium, M. phlei, M. tuberculosis, Dermatophilus congolensis, 

Spirocheta acuminata, S. obtusa, Borrelia berbera, Treponema carateum, T. 

pertenue, Leptospira canicola,  L. gippotyphosa, L. icterihaemorrhagiae, 

Rickettsia, Coxiella burneti, Colesiota conjunctivae, Mucor mucedo, 

Rhizopus nigricans, Entomophthora americana, E. muscae, Sacharomyces 

cerevisae, Trochophyton tonsurans, T. mentagrophytes, Aspergillus flavus, 
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Beauveria bassiana, Geotrichum candidum, Metarrhizium anisopliae, 

Penicillium glaucum; 

Protozoare: Crithidia luciliae, Herpetomonas muscarum, 

Leishmania tropica, Trypanosoma brucei, T. equinum, T. evansi, T. 

gambiense, T. hippicum, Chilomastix mesnili, Giardia intestinalis, 

Trichomonas hominis, T. foetus Hartmannella hyalina, Endolimax nana, 

Entamoeba coli, E. histolytica, Iodamoeba butschlii, Eimeria acervalina, E. 

irresidua, E. perforans, Toxiplasma gondii, Nosema apis, N. bombycis, N. 

kingi, Octosporea muscae-domesticae; 

Helminti: Bothricephalus marginatus, Diphyllobothrium latum, 

Moniezia expansa, Raillietina cesticillus, R. tetragona, Choanotaenia 

infundibulum, Diphylidium caninum, Hymenolepis diminuta, H. nana, 

Vampirolepis fraterna, Taenia pisiformis, Rhabditis pellio, Strongyloides 

stercoraris, Trichuris trichiura, Ancylostoma caninum, A. duodenale, 

Necator americanus, Strongylus equinus, Syngamus trachea, 

Trichostrongylus colubriformis, Enterobius vermicularis, Ascaris 

lumbricoides, Parascaris equorum, Toxascaris leonina, Dispharynx nasuta, 

Habronema megastoma, H. microstoma, H. muscae, Heterotylenchus 

autumnalis, Oncocera gibsoni, ?Filaria;   

 

Etologia şi ecologia muştelor sinantrope 

 

 Sinantropia  

Speciile sinantrope reprezintă elementul spontan din antropobiocenoză, 

adică din biocenoza creată de om. Dintre muşte unele specii manifestă o 

sinantropie mai accentuată, în schimb altele o sinantropie mai puţin 

accentuată, iar unele nu manifestă niciuna. Astfel, deosebim specii 

eusinantrope, integrate perfect în antropobiocenoză (adesea nici nu mai 
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ştim originea lor geografică, precum la Musca domestica), specii 

hemisinantrope, cu posibilităţi optime de dezvoltare în condiţii 

antropogene, dar ele pot exista şi în afara antropobiocenozei şi specii 

asinantrope, care nu manifestă nici o sinantropie. Aşa cum am mai amintit 

din zecile de mii de specii de muşte în România aproximativ o sută de specii 

pot fi încadrate în sinantrope, fiecare dintre ele cu un grad de sinantropie 

mai mult sau mai puţin accentuat. Sinantropia poate servi şi ea ca un 

indicator. Este normal ca speciile sinantrope, în cazul nostru muştele 

sinantrope, să nu fie întâlnite într-o rezervaţie naturală, prezenţa lor indicând 

o activitate umană specifică, nedorită într-o rezervaţie naturală. 

 

 Prezenţa şi dominanţa 

Prezenţa arată cât de constantă este o specie într-o anumită zonă. În 

mod practic se apreciază prezenţa indicând procentul din numărul total de 

probe în care apare specia respectivă, independent de numărul exemplarelor. 

În schimb dominanţa reprezintă procentajul mediu al exemplarelor 

aparţinând unei specii în numărul total de probe recoltate din acelaşi loc 

(dominanţa = abundenţa relativă în procente).  

Prezenţa şi dominanţa arată compoziţia calitativă a probelor. 

 

 Abundenţa  

Abundenţa exprimă “densitatea” muştelor sinantrope (abundenţa 

relativă = numărul exemplarelor raportate la o unitate de suprafaţă sau 

spaţiu, pe metru pătrat sau metru cub, etc.) precum şi felul cum se manifestă 

această abundenţă (dacă creşte sau descreşte). Noi am ales pentru muştele 

sinantrope o valoare raportată în timp, şi anume, numărul exemplarelor 

capturate într-un capturator tipizat cu vârşa, cu momeală în timp de o oră.  



 

 15 

Desigur se pot utiliza şi alti indicatori pentru aprecierea abundenţei, 

precum, numărul larvelor/metru pătrat într-un focar, sau numărul larvelor şi 

al pupariilor într-un kg de substrat din focar (important este ca valorile să fie 

comparabile şi să arate creşterea sau descreşterea “densităţii”). 

 

 Corologia  

Gregor şi Povolny (1962) au investigat sinecologia muştelor 

sinantrope în Europa centrală şi au determinat corologia la 18 specii de 

muşte. Astfel, de exemplu, musca de casa (Musca domestica), musca verde 

(Phaenicia sericata) manifestă o preferinţă pentru mediul citadin, în schimb 

Hydroaea dentipes şi Lucilia caesar sunt mai degrabă tipice pentru păduri. 

Astfel, speciile eusinantrope (cu preferinţă pentru localităţi urbane, deci 

locuri cu activitate umană intensă) vor fi punctate mai bine decât speciile 

tipice pentru păduri.  

 

 Endofilia şi exofilia 

Există specii de muşte sinantrope cu o preferinţă vădită pentru 

interioare, specii endofile, sau altele cu preferinţă pentru exterior, specii 

exofile.  

Musca de casa (Musca domestica) este specia cu endophilia cea mai 

accentuată, în schimb, musca verde (Phaenicia sericata) este o specie 

exofilă tipică, ea arareori rătăcindu-se în casă. Pentru Bucureşti am putut 

stabili că peste 70% din muştele din casă aparţin la specia Musca domestica, 

15% la Fannia canicularis, 5% la Muscina stabulans (fig. 4), 0,4% la 

Mesembrina meridiana şi 9% la alte specii (specii din familiile 

Calliphoridae sau Sarcophagidae).  
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Fig. 4. Muscina stabulans (original Dorneanu) 

 

 Comunicativitatea  

Pe lângă disconfortul generat de prezenţa muştelor sinantrope ele au, 

după cum s-a mai afirmat, un rol important în vehicularea unor germeni sau 

fungi patogeni sau condiţionat patogeni, cât şi în vehicularea depreciatorilor 

de alimente. Faptul că muştele sinantrope vizitează, în căutarea hranei şi 

pentru depunerea ouălor, nu numai alimentele sau mâncărurile gata 

preparate, ci şi resturile menajere, rănile neacoperite, excrementele, hoiturile 

etc. Aceste specii se încadrează în cele comunicative. Altele nu fac această 

legătură, ele încadrându-se în necomunicative.  
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Ţinând cont de aceste particularităţi, enunţate mai sus, se pot elabora 

o serie de indicatori. În cele ce urmează prezentăm două exemple de 

indicatori, şi anume: indicele HAI (Human Activity Index) şi indicele de 

risc epidemiogen FEI (Flies Epidemiological Index). 

Indicele HAI (Human Activity Index) 

Indicele HAI, un indicator care arată prezenţa şi activitatea umană 

într-o zonă urbană sau turistică. El este reprezentat printr-o grupare de trei 

cifre între 1 şi 96. Prima grupare se referă la sinantropie, a doua la prezenţă 

şi dominanţă, iar a treia la abundenţă şi corologie.  

 

               HAI = (E+H)..(PxD)..(AxC) 

 

Sinantropia se punctează cu maximum şase puncte. “E” reprezentând 

speciile eusinantrope, maximum patru puncte, “H” reprezentând speciile 

hemisinantrope, maximum două puncte. Punctele se adună când specia 

respectivă este caracteristică pentru ambele biocenoze. De exemplu, musca 

verde (Phaenicia sericata) va fi notata cu 6 (4+2), în schimb Ophyra 

aenescens, o muscă tipică pentru rampele de gunoi menajer, dar care are o 

sinantropie mai puţin accentuată, cu 4 (2+2).  

Prezenţa şi dominanţa (P şi D). Ambii parametri se notează cu 1 la 4. 

Astfel, maximum 4 x 4 = 16. Prezenţa (P) se notează cu 1 când specia 

respectivă este prezentă în mai puţin de 25% din probele recoltate (specie 

rară), cu 2 între 26 – 50% (specie răspândită), cu 3 între 51 – 75% (specie 

frecventă) şi cu 4 în peste 76% din probe (specie comună). Dominanţa (D) 

se notează după cum urmează: sub 1% (specie recesivă) = 1; între 1-5% 

(specie subdominantă) = 2; între 5-10% (specie dominantă) = 3; peste 10% 

(specie eudominantă) = 4.  
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Abundenţa (A). Este deosebit de importantă pentru aprecierea 

activităţii umane. În investigaţiile noastre am ales numărul exemplarelor 

capturate cu un capturator tip vârşă, cu momeală, în timp de o oră. 

 Capturatorul utilizat de noi este schematizat în figura numărul 5 şi se 

compune dintr-un cadru de sârmă (6 mm grosime) şi o învelitoare cu un 

fermoar din plasă “antiţânţari”.  

 

 

Fig. 5. Capturator tip vârşă 

 

Capturatorul este aşezat pe trei suporturi cu o înălţime de 

aproximativ 50 de mm, pentru a permite muştelor vizitarea momelii şi 
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intrarea în capturator (a se vedea şi Fabritius şi colab. 1986). Dacă ţinem 

cont că în capturatorul utilizat de noi au fost capturate un număr maxim de 

500 exemplare/oră, propunem următoarea scară de notare pentru abundenţă: 

- mai puţin de 50 exemplare/ora = 1; - între 51–100 = 2; - între 101–200 = 4; 

- între 201–300 = 8; - între 301–400 = 16; - peste 400 = 32 (maxim). 

 

Pentru aprecierea prezenţei, dominanţei, şi abundenţei, trebuie să 

dispunem de capturări diferite, cel puţin zece probe cu o durată minimă de 

capturare de o oră (la capturări mai lungi, calculăm media/oră), utilizând 

momeli diferite (fructe supracoapte, precum pepene, sau roşii în fermentaţie, 

cadavre mici sau organe intrate în putrefacţie, fecale, etc.). Timpul cel mai 

potrivit pentru capturare este între 10 – 16, vreme caldă, însorită şi fără vânt, 

deci condiţii prielnice pentru zborul muştelor.  

Ataşăm o “fişă de capturator” completată pentru exemplificare, 

foarte utilă în calcularea diferiţilor indicatori.  

 

FIŞA CAPTURATORULUI 

                                                                        Codul probei:  N-1001 

                                                                      Data:  10.08.2006 

Locul capturării: Hanul Piraţilor – Năvodari, jud. Constanţa 

Tipul capturatorului: vârşă (K.F.) 

Ora aşezării: 9.45    0ra ridicării: 11.15 

Descrierea biotopului: în lizieraă lângă camping, la zece metri lângă gard; 

Există un focar în apropiere: da 

                                        Tipul focarului:   gunoi menajer aruncat la    

                                                                     întâmplare, la aprox. 0,5 m  

Distanţa capturatorului faţă de focarul principal; 0,5 m 

Momeala utilizată: fructe coapte (pepene galben) 
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Temperatura aerului la umbră: 24 grade C 

Umiditatea aerului la umbră: 65% 

Vremea: cer acoperit, fără vânt 

  Nr. muştelor capturate: 123 

 Nr. altor insecte capturate: 0 

Observaţii: 

Proba recoltată de: K.F. 

           

               (Determinarea speciilor de muşte sinantrope pe verso) 

 

Corologia (C): speciile eusinantrope (cu preferinţă pentru localităţile urbane, 

deci activitate umană intensă) se notează cu trei puncte, cele caracteristice 

pentru mediul sătesc cu două puncte, iar speciile tipice pentru păduri cu un 

punct, deci maximum trei puncte.  

 

                      Astfel:       HAI max. = 6.16.96 

 

Pentru exemplificare am făcut o comparaţie pentru câteva specii 

sinantrope în Valea Cernei, comparând indicele HAI în campingul “7 

Izvoare” în amontele localităţii Băile Herculane, cu indicele HAI la “km 36” 

în valea Cernei, unde se găseşte o cabană de vânătoare.  

 

Campingul “7 Izvoare”  

 Specia                                      S  P  D  A  C                        HAI 

Phaenicia sericata                      6   4   2   1  3                     6.08.03 

Calliphora vicina                       6   3   2   1  2                     6.06.02 

Musca domestica                       6   1   3   1  3                     6.03.02 

Muscina assimilis                      4    4   3   1  2                    4.12.02 
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Valea Cernei  “km  36” 

  Spcia                                        S  P  D  A  C                        HAI   

Phaenicia sericata                       6  0   0   0   0                     6.00.00 

Calliphora vicina                       6  4   3   1   2                     6.12.02 

Musca domestica                        6  0   0   0   0                     6.00.00 

Muscina assimilis                        4  2   2   1   2                    4.04.02 

 

Rezultatele din tabel vorbesc pentru sine. Lipsa speciilor eusinantrope 

precum Musca domestica şi Phaenicia sericata la “km 36” arată o situaţie 

foarte bună în ceea ce priveşte activitatea umană în acest loc.  

Dar HAI poate avea şi valori care trag un semnal de alarmă. Astfel, 

indicele a avut o valoare de  HAI = 5.16.96 pentru Protophormia 

terraenovae, valoare înregistrată în anul 1996 în localitatea Snagov.  

 

Un alt indice, aplicat de noi, este indicele de risc epidemiogen  FEI  

(Flies Epidemiological Index). 

 

                       FEI  = [(a+b+c+d)(e+f+g+h)]…(ixj)…(kxv) 

                                    FEI max. = 16.16.96 

 

Prima parte a grupării de şase cifre referindu-se la “constanţa 

teritorială” (a+b+c+d)(e+f+g+h), adică la produsul între comunicativitate şi 

sinantropie.  

Comunicativitatea se apreciază după cum urmează: 

- a: specie cu larve coprofage (da = 1; nu = 0); 

- b: specia vizitează fecalele (da = 1; nu = 0), aprecierea fracţională fiind 

permisă; 

- c: specia vizitează cadavrele sau alt material infecţios (da = 1; nu = 0); 
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- d: specia vizitează legumele şi fructele (da = 1; nu = 0). 

Sinantropia se apreciază:  

- e: specie frecventă în mediul rural (da = 1; nu = 0); 

- f: specie frecventă în oraşe şi aşezări turistice (da = 1; nu = 0); 

- g: specie exofilă (da = 1; nu = 0); 

- h: specie endofilă (da = 1; nu = 0), aprecierea fracţionată este 

posibilă. 

A doua grupare din index se referă la prezenţă şi dominanţă: 

- i: prezentă; specie rară (1), răspândită (2), frecventă (3) şi comună 

(4), a se vedea şi  “prezenţa” din capitolul anterior; 

- j: dominantă; specie recesivă (1), specie subdominantă (2), specie 

dominantă (3) şi specie eudominantă (4).  

A treia grupare din index se referă la abundenţă, exprimată în numărul 

exemplarelor/oră (în cazul nostru la numărul exemplarelor care au intrat 

într-o oră în capturatorul tipizat) şi la volumul speciei respective (respectând 

principiul, cu cât specia este mai mare poate transporta un număr mai mare 

de agenţi patogeni sau condiţionat patogeni).  

- k: sub 50 exemplare (1), între 51 – 100 (2), 101 – 200 (4), 201 – 

300 (8), 301 – 400 (16), peste 400 (32) 

- v: specie mai mică decât Musca domestica (1), specie egală cu 

Musca domestica (2), specie mai mare decât Musca domestica (3).  

Exemple pentru indicele de risc epidemiogen (FEI) din Bucureşti în anul 

1991:  

                pentru : Musca domestica     FEI = 12.04.02 

                             Musca autumnalis    FEI = 6.01.02 

                             Muscina stabulans   FEI = 10,5.12.03 

                             Muscina assimilis     FEI = 8.09.02 
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Speciile de muşte sinantrope din România 

 

După cum s-a mai precizat muştele sinantrope reprezintă un grup 

ecologic, de aproximativ 100 de specii, din familii diferite. În anul 1962 a 

apărut în editura Academiei Române “Determinatorul muştelor sinantrope 

din România” cu o cheie de determinare şi ilustraţii foarte reuşite, iar zece 

ani mai târziu o monografie a familiei Calliphoridae (fig. 6) în colecţia 

“Fauna României”. Dar poate cea mai importantă sinteză a muştelor 

sinantrope din ultimii ani apare în anul 1971 “Flies and Disease” în SUA.  

 
Fig. 6. Calliphora erythrocephala (original Dorneanu) 
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Principalele specii de muşte sinantrope, în sensul larg, din România 

sunt:  

Familia  SYRPHIDAE 

               Xylota (Syrtta) pipiens – Eristalis tenax 

Familia  OTITIDAE 

               Physiphora demandata 

Familia  COELOPIDAE 

                Coelopa frigida 

Familia  SEPSIDAE 

                Sepsis nigripes – Sepsis violacea  

Familia PIOPHILIDAE 

               Piophila casei 

Familia  LONCHAEIDAE 

                Lonchaea chorea 

Familia  SPHAEROCERIDAE 

                Copromyza atra – Leptocera hirtula  

Familia  DROSOPHILIDAE 

                Drosophila melanogaster 

Familia  ANTHOMYIIDAE 

                Scatophaga stercoraria – Hylemya cinerea – H. radicum – H. 

strigosa – Anthoyia pluvialis – A. plurinotata 

Familia  MUSCIDAE  

                 Myospila meditabunda – Mydaea pagana – M. urbana – M. 

scutellaris – Fannia canicularis – F. scallaris – Hydrotaea dentipes – H. 

irritans – Ophyra aenescens – O. leucostoma – Muscina stabulans – M. 

assimilis – M. pabulorum – Graphomya maculata – Dasyphora versicolor – 

D. penicillata – Mesembrina meridiana – Pyrellia cadaverina – Morellia 

simplex – M. podagrica – M. hortorum – Orthellia caesarion (fig. 7) – O. 
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cornicina – Musca autumnalis – M. domestica – M. vitripennis – 

Haematobia irritans – Stomoxys calcitrans 

 

 
Fig. 7. Orthellia caesarion (original Dorneanu) 

 

Familia  CALLIPHORIDAE 

                Chrysomya albiceps – Phormia regina – Protophormia 

terraenovae – Bufolucilia silvarum – Lucilia caesar – L. illustris – 

Phaenicia sericata (fig. 8) – Calliphora vicina – C. vomitoria – C. uralensis 

– Pollenia rudis  
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Fig. 8. Phaenicia sericata (original Dorneanu) 

 

Familia  SARCOPHAGIDAE 

                Wohlfahrtia magnifica – Ravinia striata – Parasarcophaga 

albiceps– P. aratrix – argyrostoma – tuberosa – Sarcophaga carnaria – 

Belliera melanura – Coprosarcophaga haemorrhoidalis (fig. 9). 

In cele ce urmează, pentru a uşura determinarea principalelor specii 

sinantrope din România, reproducem o cheie de determinare ilustrată pentru 

principalele familii sinantrope (Muscidae, Anthomyiidae, Calliphoridae şi 

Sarcophagidae, alcătuită de K. Fabritius şi Ioana Nistorescu (1980). În fapt sunt 

mai multe chei ilustrate. Prima cheie duce la familie, apoi există câte o cheie pentru  
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specii sinantrope comune în România din familiile Calliphoridae, Muscidae şi 

Anthomyiidae. Sarcophagidele se determină mai greu şi necesită prepararea 

armăturii genitale mascule.  

 In cheie semnul “XX” conduce la alte familii sau specii de muşte. 

    

 

 
Fig. 9. Coprosarcophaga haemorrhoidalis (original Dorneanu) 
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Cheia ilustrată a muştelor sinantrope 
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Combaterea muştelor sinantrope 

 

In combaterea muştelor sinantrope se aplică diverse procedee, dintre 

care nu lipsesc măsurile de igienizare, procedee fizice, biotehnice şi abia 

atunci trecem la cele chimice cu insecticide. În combaterea muştelor 

sinantrope putem vorbi într-adevăr de aplicarea unui principiu de combatere 

integrată.  

 

Elementele principiului de combatere integrată sunt: 

- Măsurile de igienizare fac parte dintre măsurile preventive, cele mai 

importante sunt legate de îndepărtarea reziduurilor solide şi semilichide 

care constituie mediul prielnic pentru depunerea ouălor şi dezvoltarea 

larvelor. În localităţile urbane reziduurile menajere sunt pe primul loc. 

Un simplu orificiu în pubelă sau capacul rămas deschis ajunge pentru 

pătrunderea muştei în căutare de hrană şi a locului pentru depunerea 

ouălor sale. Utilizarea sacilor din material plastic biodegradabil cât şi 

închiderea lor este un alt element preventiv important. Desigur şi 

ridicarea gunoiului menejer constituie un lucru foarte important. Nu 

numai pentru degradarea lui, ci şi să nu se dezvolte larvele muştelor în 

el. Ritmul de ridicare depinde şi de temperaturile exterioare. Se înţelege 

de la sine că vara intervalul de ridicare trebuie să fie mai scurt decât 

primăvara şi toamna. În zonele rurale îndepărtarea reziduurilor 

animaliere este la fel de important, când vorbim de mijloace preventive. 

Cele mai multe muşte sinantrope se dezvoltă în reziduurile animaliere 

nestrânse sau aruncate la întâmplare, deoarece atunci când se 

compostează reziduurile animaliere şi vegetale, căldura (temperatura 

ridicată) din timpul compostării distruge stadiile larvare ale muştelor. 
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- Procedeele biotehnice profită de reacţiile naturale ale muştelor 

sinantrope faţă de excitanţii fizici sau chimici. Aceste procedee nu pot fi 

încadrate în cele fizice şi chimice de combatere, deoarece nu au un efect 

direct de distrugere. “Pliciul” intră în procedeele fizice, dar razele UV 

folosite în capcanele electrice cu UV nu omoară musca, ci o atrag, 

moartea lor are loc după atingerea grilei electrice. În această categorie 

intră şi alţi atractanţi, cel mai cunoscut atractant pentru muşte fiind 

zahărul, dar există foarte mulţi atractanţi chimici. Dintre aceştia amintim  

1,3 dioleina, izolată din ciuperca otrăvitoare Amanita muscaria, foarte 

atractantă pentru musca de casă. Feromonii sexuali (exohormoni) intră 

tot în aceasta categorie, Muscalure fiind cel mai cunoscut.  

- Procedeele biologice, sunt o alta verigă de integrare. Nu există nicio 

specie în lumea artropodelor care să nu posede duşmani naturali. Aici 

intră prădătorii şi parazitoizii muştelor sinantrope. Foarte eficienţi fiind 

parazitoizii pupariilor muştelor, ele distrugând musca înaintea eclozării 

adulţilor, astfel, se profită de acţiunea binefăcătoare a larvelor în 

descompunerea materiei organice. Amintim aici doar parazitoizii 

Muscidifurax raptor sau diferite specii din genul Spalangia. Combaterea 

biologică a muştelor sinantrope constituie un subiect separat, intenţia 

noastră în aceste rânduri a fost doar să-l amintim, fiindcă este  un 

procedeu nepoluant, fără risc şi destul de eficient, când este aplicat cu 

pricepere.  

- Am lăsat la urmă procedeul chimic, în prezent, cel mai utilizat în 

distrugerea muştelor sinantrope. Substanţele chimice utilizate în 

combaterea muştelor intră în categoria insecticidelor, principala şi cea 

mai folosită “armă” în combaterea muştelor sinantrope vectoare sau 

generatoare de disconfort. Cuvântul insecticid este adesea asimilat cu 

substanţă toxică. Desigur, insecticidul ideal este acea substanţă chimică 
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care este toxică pentru insectă, are un efect rapid, este degradabilă în 

produşi netoxici, avantajoasă din punct de vedere economic şi nu 

prezintă o toxicitate ridicată faţă de om, animale domestice (sau în 

general mamifere) şi mediul înconjurător. Insecticidul ideal încă nu s-a 

descoperit. Fiecare insecticid prezintă avantaje şi dezavantaje, iar 

balanţa acestora este esenţială atunci când hotărâm utilizarea lui. De 

degradarea insecticidelor în produşi netoxici, ţine şi remanenţa 

insecticidelor. Există insecticide cu acţiune de şoc şi insecticide cu o 

remanenţă mai mult sau mai puţin îndelungată. Remanenţa este 

dependentă de structura şi stabilitatea chimică a substanţei active. Din 

punct de vedere practic dorim ca insecticidele să prezinte o remanenţă, 

mai ales atunci când aplicăm un tratament rezidual, dar această 

proprietate nu este agreată de cei care urmăresc protecţia mediului 

înconjurător. Tocmai de aici rezultă importanţa alegerii corecte a 

insecticidului când decidem combaterea muştelor sinantrope prin 

mijloace chimice. Să nu uităm nici faptul că atunci când utilizăm pe 

timp îndelungat acelaşi insecticid în combatere poate apare fenomenul 

de rezistenţă, cunoscut şi observat deja la mai multe specii de muşte. 

Mai mult insectele rezistente faţă de un produs manifestă adesea o 

rezistenţă ridicată faţă de alte insecticide cu o structură chimică 

apropiată, fenomenul fiind denumit rezistenţă încrucişată. Substanţele 

active cu proprietăţi insecticide nu se folosesc niciodată ca atare, un 

insecticid prezintă, pe lângă substanţa activă, întotdeauna şi alte 

componente, ele prezentându-se astfel în diferite formulări, în 

concentrate emulsionabile, suspensii concentrate, pulberi muiabile, 

granule, lacuri insecticide, formulări cu volum ultraredus, insecticide 

aerosolizabile în butelii sub presiune (în limbajul curent pentru acestea 

se foloseşte denumirea de spray). Unele formulări se folosesc ca atare, 
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altele în diferite diluţii. Sunt formulări care cer un utilaj specific, astfel, 

un produs ULV (volum ultraredus) nu se poate aplica cu o pompă cu 

presiune reziduală, ci necesită un utilaj special construit pentru 

asemenea produse. Aparatura utilizată pentru aplicarea insecticidelor 

reprezintă un capitol aparte şi este în strânsă legătură cu norma de 

consum a produselor. Indicaţii cu privire la aparatură, doză, concentraţie, 

norma de consum găsim în eticheta sau prospectul produsului, etichetă 

aprobată de autorităţile care au aprobat punerea pe piaţă a produsului 

respectiv.  

 

 Important este un singur lucru, în combaterea muştelor sinantrope 

se pot utiliza numai produse avizate sau autorizate pentru acest scop, 

produse care se găsesc în “REGISTRUL NAŢIONAL al PRODUSELOR 

BIOCIDE” - insecticide, tipul de produs 18. Acest registru se găseşte pe 

site-ul MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII (www.ms.ro). Autoritatea competentă 

care elaborează acest registru este COMISIA NAŢIONALĂ pentru 

PRODUSE BIOCIDE, o comisie interministerială, în care este reprezentat 

pe lângă Ministerul Sănătăţii, Ministerul Mediului şi Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. Legislaţia specifică 

pentru BIOCIDE (cea naţională şi cea europeană) se poate consulta pe site-

ul Institutului Naţional de Sănătate Publică (www.insp.gov.ro) – biocide – 

Secretariatul Tehnic al Comisiei Naţionale pentru Produse Biocide (ST-

CNPB).  

 Câteva exemple de produse utilizate în combaterea muştelor din 

Registrul Naţional: Aerosol pentru combaterea muştelor şi ţânţarilor 

PROTECT (Protect Fly and Mosquito Killer Aerosol), un “spray” care se 

foloseşte ca atare; Aqua K-Othrine, un insecticid ULV (volum ultraredus): 

Deltatim Flow 2,8, o suspensie concentrată; K.O.Sect, un concentrat 
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emulsionabil; Quick Bayt Spray WG 10, granule solubile în apă; sunt doar 

câteva exemple, paleta produselor autohtone sau de import fiind foarte mare 

şi nu dorim să reproducem Registrul Naţional, mai ales şi datorită faptului 

că, în prezent, în Comunitatea Europeană procesul de autorizare pentru 

insecticide abia a început, astfel lista produselor din Registrul Naţional este 

în continuă schimbare. 
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PLOŞNITELE 

 

De fapt este vorba de o singură specie în zona noastră geografică, de 

ploşniţa de pat Cimex lectularius (fig. 10). Ea face parte din familia 

Cimicidae, o familie de ploşniţe hematofage, nearipate şi cu formă turtită, 

care la rândul său se încadrează în ordinul Heteroptera. Familia Cimicidae 

este mai bogată în specii (peste 90), dar pe lângă ploşniţa de pat din zona 

temperată şi subtropicală mai trebuie să menţionăm pe Cimex hemipterus, 

din zona tropicală, cu obiceiuri asemănătoare cu ploşniţa noastră Cimex 

lectularius, azi considerată chiar ca o subspecie a ploşniţei de pat, deci  

Cimex lectularius hemipterus (fig. 11).  Din familia Cimicidae mai trebuie 

menţionată specia Leptocimex boueti, ploşniţă parazitară la om şi liliacul 

(Pteropus vampyrus) din Africa şi ploşniţa porumbeilor, Cimex columbarius 

din coteţele găinilor şi hulubării, de unde poate pătrunde în mod accidental 

în locuinţe pentru a ataca omul.  

 

 

Fig. 10. Cimex lectularius 
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Principala specie în zona temperată, deci şi în ţara noastră, este ploşniţa 

de pat Cimex lectularius. 

 

 
Fig. 11. Cimex lectularius hemipterus 

 

Dintre heteropterele hematofage mai trebuie să menţionăm 

reprezentanţii din familia Reduvidae, şi anume: Reduvius personatus (fig. 12).  

din Europa şi nordul Africii care poate produce omului o înţepătură foarte 

dureroasă, dar este rară şi nu are o importanţă medico-sanitară deosebită şi 

speciile genului Triatoma şi Rhodnius  transmiţătoarele protozoarului 

Trypanosoma cruzi, agentul patogen al bolii “Chagas”, boală deosebit de 

gravă în regiunile tropicale ale continentului american.  
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Fig. 12. Reduvius personatus 

 

Ploşniţa de pat 

 

Ploşniţa de pat Cimex lectularius  are o culoare brun roşcată, este 

subţire şi plată, şi are o lungime  între 4 şi 6 mm, când este nehrănită şi 

aproape 10 mm când s-a săturat cu sânge. Aripile anterioare sunt reduse la 

un solz, iar cele posterioare lipsesc, ochii sunt mici, iar ocelii lipsesc. 

Armătura bucală este adaptată pentru înţepat şi supt. Ploşniţa înţeapă şi în 

timp de zece minute poate suge o cantitate de sânge care poate depăşi de 

şapte ori greutatea să iniţială. Un astfel de prânz asigură supravieţuirea până 

la 40 de săptămâni. În fapt este un ectoparazit hematofag temporar nocturn, 

adică atacă omul se hrăneşte şi pleacă.  

Ploşniţa de pat probabil îşi are originea în Asia, când oamenii mai 

trăiau în peşteri. În Europa este cunoscută încă din antichitate, în America a 

ajuns cu primii colonişti, adăpostindu-se în puţinele lor bagaje. Răspândirea 

ploşniţelor este favorizată şi prin faptul că adulţii sunt foarte rezistenţi la 

frig. 

   

Ploşniţa de pat este din nou o problemă în ţările civilizate. 
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In ultimii 40 de ani, ploşniţa de pat nu a mai fost o problemă în ţările 

civilizate, dar în prezent se observă un fenomen de revenire în forţă. 

Plângerile vin în special din industria hotelieră. Turismul global se pare că 

sta în principal la originea plângerilor. Ştirile cu apariţia ploşniţei vin din 

toata lumea, din SUA, Australia, Noua Zeelandă, Spania, Franţa, Anglia, 

Elveţia. În anul 2010 în New York, prin firul roşu al oraşului, sau înregistrat 

40.000 de alerte. Ploşniţa a fost semnalată chiar în spaţiile celebrei 

“Metropolitan Opera”, şi curios este faptul că semnalarea provenea dintr-un 

spaţiu în care publicul nu a avut acces, deci clar că infestarea s-a făcut prin 

intermediul ambalajelor sau a materialelor. Odată cu apariţia lor a apărut şi 

o nouă meserie, şi anume, câini dresaţi şi specializaţi în descoperirea 

“mirosului tipic de ploşniţă”. Operatori specializaţi, însoţiţi de câinele dresat 

pentru depistarea mirosului specific se plimbă prin camerele de hotel pentru 

a depista din timp focarul, pentru a preîntâmpina plângerea oaspeţilor. 

Numai zvonul că un hotel are ploşniţe poate atrage falimentul lui. 

 

Ploşniţa de pat are obiceiuri nocturne. 

  

Ploşniţa de pat este insecta cu obiceiuri nocturne. Ziua stă ascunsă, 

de preferinţă în crăpături cât mai înguste, precum locul de îmbinare a 

lemnului, în spatele oglinzilor, a ramelor cu tablouri, etc. Noaptea devine 

activă, se urcă pe pereţi până în tavan, de unde coboară în picaj direct pe 

victimă. Locul preferat îl constituie mâinile şi picioarele. Deoarece ploşniţa 

nu nimereşte întotdeuna din prima înţepătura unui vas de sânge, repetă 

înţepătura, putând lăsa pe mână sau picior urme în formă de “potecă”, în 

locul înţepăturii formându-se, ca urmare a reacţiei locale, o pată roşietică de 

mărimea unghiei de la degetul mic. Reacţia locală diferă în funcţie de 

sensibilitatea individului, la unele persoane pruritul este foarte puternic, 
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generând scărpinarea până la sânge. Este normal ca în aceste locuri 

inflamate să se instaleze apoi infecţii secundare.  

 

 Importanţa medicală 

Saliva ploşniţelor de pat, introdusă odată cu înţepătura (cu rol 

anticoagulant), generează pruritul, care poate persista şi o săptămână. Odată 

cu saliva se pot introduce în rană şi diferiţi agenţi patogeni, pe care ploşniţa 

i-a preluat odată cu sângele supt de la hrănirea anterioară. Rolul vector al 

ploşniţei de pat nu a fost dovedit, dar în corpul ploşniţelor au fost 

identificaţi 28 de agenţi patogeni diferiţi, printre care şi cei ai hepatitei B, 

hepatitei C, HIV şi febrei Q. Înmulţirea virusului hepatitei B în corpul 

ploşniţei nu este posibil, dar transmiterea mecanică este teoretic posibilă. 

Dacă ţinem cont că poate interveni şi o injectare mecanică atunci când 

strivim o ploşniţa în timpul când se hrăneşte, transmiterea este posibilă.  

 

 Inmulţirea 

O femelă poate depune în timpul vieţii până la 500 de ouă. Ritmul de 

depunere este de 1 – 15 de ouă zilnic. Oul este lipit pe o suprafaţă uşor 

rugoasă, într-un loc ascuns, unde adultul îşi petrece ziua, respectiv crăpături, 

doza de la priză sau întrerupător, cusătura saltelei, spatele oglinzii, rama 

tablourilor, perdele, draperii, dar şi în cusătura confecţiilor. În aproximativ 

două săptămâni iese primul stadiu larvar, acesta năpârleşte de cinci ori şi, 

după aproximativ şase săptămâni, la temperatura camerei, avem un nou 

adult. Ciclul se scurtează la o temperatură mai ridicată, iar la cea sub 15°C 

stagnează. O altă condiţie pentru dezvoltare este hrana. Cel mai mult rezistă 

adulţii, ele putând flămânzii, în funcţie de temperatură, şi mai mult de şase 

luni, iar cele mai sensibile la infometare sunt larvele de stadiul 1. Pentru 

fiecare stadiu de dezvoltare, un prânz sanguin este absolut necesar. Prânzul 
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sanguin nu este obligatoriu pe om, ploşniţele putându-se hrăni şi cu sângele 

animalelor sau păsărilor, de companie sau domestice, a porumbeilor sau a 

liliecilor.  

 

Ploşniţa de pat depune 500 de ouă în timpul vieţii. 

 

Larvele se aseamănă ca înfăţişare cu adulţii, doar că nu au organele 

genitale dezvoltate. În ceea ce priveşte organele genitale, la ploşniţa de pat 

există o particularitate, masculul introduce sperma sa, nu prin orificiul 

genital al femelei, acesta servind doar pentru depunerea oului, ci prin 

“inseminare traumatică”. Femela prezintă între sternitul 4 şi 5 o pungă 

copulatoare numită şi “organul lui Ribaga”, un pliu fără orificiu, în care, 

prin înţepătură sunt introduşi spermatozoizii, care de aici ajung în cavitatea 

generală în care are loc fecundarea. Uneori sperma este introdusă într-un loc 

aleatoriu în abdomenul femelei. De aici şi termenul tehnic – “inseminare 

traumatică”.  

 

 Combaterea 

O combatere sigură a ploşniţei trebuie efectuată de către un 

specialist. Ea începe cu depistarea focarelor şi cu determinarea nivelului de 

infestare. Abia după aceea specialistul decide asupra procedeului de 

combatere.  

Măsurile de igienizare cât şi utilizarea insecticidelor de sinteză după 

cel de al doilea război mondial, a celor din grupa esterilor fosforici şi 

carbamici dar mai ales a piretriozilor de sinteză au dus la diminuarea 

populaţiilor de ploşniţe. Dar, la revenirea lor, în special în clădirile publice, 

precum hoteluri, cinematografe, spitale, a contribuit şi faptul că ploşniţa a 

căpătat o rezistenţă la unele insecticide şi faptul că în ultimii ani gândacii de 
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bucătărie nu se mai combat prin “stropire”, ci prin utilizarea gelurilor sau 

altor momeli toxice. Schimbându-se procedeul de combatere pentru 

gândacii de bucătărie, ploşniţele scapă şi se pot înmulţii în voie.  

 

Dacă aveţi o problemă cu ploşniţa de pat, chemaţi un specialist. 

 

In prezent procedeul cel mai sigur de combatere este reprezentat tot 

de insecticide. Esenţială este tehnica de aplicare. Ţinându-se cont de 

complexitatea operaţiunii este bine să lăsăm această operaţie pe seama 

specialistului. Dacă am depistat un focar este bine să chemăm un specialist 

care ştie ce are de făcut, altfel riscăm să nu scăpăm de ploşniţe şi cine ştie, 

poate ne trezim şi cu o intoxicaţie prin utilizarea unui insecticid neadecvat . 

 Se înţelege de la sine, în combaterea ploşniţelor utilizăm numai 

produse avizate pentru acest scop. A se vedea “REGISTRUL NAŢIONAL 

AL PRODUSELOR BIOCIDE”, tipul de produs 18 “insecticide”.  
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CAPUŞELE 

 

Trebuie să vorbim la plural pentru că avem mai multe specii de 

căpuşe cu importanţă medicală. Căpuşele fac parte dintre artropode, dar nu 

sunt insecte, ci intră în aceiaşi clasă cu păianjenii şi sunt mai apropiaţi de 

acarieni, deci clasificarea lor este:  

Încrengătura Arthropoda 

Clasa Arachnida 

Ordinul Ixodida 

Ordinul cuprinde mai multe famili, dar o importanţă medicală au 

două dintre ele, prima: familia Ixodidae, aproximativ 650 de specii pe glob, 

sau căpuşele “cu scut”, prezentând un scut chitinos care acoperă întregul 

spate la masculi, dar numai partea anterioară la femelă şi la larve şi nimfe. 

Bineînţeles că scutul nu se poate întinde atunci când se măreşte volumul 

căpuşei în timpul hrănirii. Din această familie fac parte, căpuşa comuna 

Ixodes ricinus (fig. 13,), căpuşa câinelui Rhipicephalus sanguineus (fig. 14),  

căpuşa oilor Dermacentor marginatus(fig. 15), căpuşele vitelor din genul 

Hyalomma, pentru a enunţa numai principalele specii. Din această familie 

mai fac parte şi speciile din genul Amblyomma, care atacă vitele şi omul în 

regiunile tropicale şi subtropicale.  

A doua familie este cea a căpuşelor “pieloase”, familia Argasidae 

(aproximativ 140 de specii pe glob) cu o cuticulă pieloasă, principalul 

reprezentant fiind căpuşa porumbeilor Argas reflexus, dar şi specii din genul 

Ornithodorus. 
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Fig. 13. Ixodes ricinus 

 

 

Fig. 14. Rhipicephalus sanguineus 
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Principalele specii de căpuşe din România:  

Familia Ixodidae: Ixodes ricinus. (căpuşa comună) 

                            Rhipicephalus sanguineus  (căpuşa câinilor) 

                            Dermacentor marginatus  (căpuşa oilor) 

                            Hyalomma sp.  (căpuşa vitelor) 

Familia Argasidae: Argas reflexus  (căpuşa porumbeilor)  

 

 

Fig. 15. Dermacentor marginatus   

 

Biologia capuselor 

 

Căpuşele se încadrează în categoria ectoparaziţilor hematofagi 

temporari, adică toate stadiile de dezvoltare (mai puţin oul) se hrănesc cu 

sânge şi stau pe gazdele lor numai în timpul în care se hrănesc. Apoi se 
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desprind şi trăiesc fixate pe vegetaţie unde îşi aşteaptă următoarea gazdă, 

când se declanşează nevoia de hrană. 

Căpuşele se înmulţesc numai în perioada cu temperaturi normale 

spre ridicate. Iarna hibernează. Din acest motiv problemele cu căpuşele apar 

odată cu primăvara, odată cu încălzirea vremii. Căpuşa se deplasează doar 

pe distanţe scurte, răspândirea ei se face cu ajutorul gazdei.  

De înmulţit căpuşa se înmulţeşte în mediul înconjurător şi nu pe 

gazda pe care se hrănesc. Femela depune primăvara între 500 şi 5.000 de 

ouă, deci câteva femele pot fi responsabile pentru infestarea unui biotop 

întreg. Din ou iese o larvă, care seamănă cu adultul, doar că sunt mult mai 

mici ca dimensiune. Fiecare stadiu larvar trebuie să se hrănească cel puţin 

odatş (prânz sanguin absolut necesar pentru dezvoltare). O hrănire durează 

între 4-5 zile, apoi se desprinde de pe gazdă, cade în vegetaţie, unde 

năpârleşte şi trece în stadiul urmator.  

Larva de căpuşă se recunoaşte după numărul picioarelor, larvele 

având numai şase picioare (trei perechi), spre deosebire de nimfe şi adulţi 

care prezintă un număr de opt picioare (patru perechi). Numărul stadiilor 

larvare diferă de la specie la specie. Larvele se hrănesc cu animale de talie 

mică, în special rozătoare, dar şi păsări şi reptile. Următorul stadiu de 

dezvoltare este nimfa, care seamănă cu adultul, dar are organele genitale 

nedezvoltate şi este mult mai mare în comparaţie cu larva.  

Numărul stadiilor de nimfă diferă de la specie la specie, iar hrănirea 

lor are loc pe gazde mai mari ca talie, precum câinele şi pisica, inclusiv 

omul. Nimfa poate intra într-o diapauză până în primăvara următoare. Când 

se trezeşte, se hrăneşte, năpârleşte şi urmează stadiul de adult. Astfel, ciclul 

de dezvoltare se încheie. 
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Caracteristic pentru căpuşa Ixodes ricinus este faptul că atacă 

foarte multe gazde şi nu are o specificitate. Larvele atacă şi se hrănesc 

pe aproape toate speciile de mamifere, dar şi păsări, reptile şi amfibii. 

Adulţii preferă animale de talie mai mare, precum: câini, pisici, oi, 

capre, vite, cai, căprioare, cerbi, vulpi, inclusiv omul. 

 

Importanţa medicală 

 

Despre căpuşe şi importanţa lor pentru medicina umană şi veterinară 

s-au scris mii de pagini. Să nu uităm că primele menţiuni despre căpuşe  s-

au făcut în timpul lui Homer, adică cu 800 de ani înaintea erei noastre. 

Căpuşele sunt exclusiv hematofage, astfel, generează omului şi animalelor 

domestice un disconfort. În momentul introducerii armăturii lor bucale în 

pielea omului sau a animalelor gazdă (a înţepăturii) căpuşa  introduce o 

cantitate de salivă toxică cu rol hemolizant şi anticoagulant. 

  

Căpuşa înţeapă, nu muşcă. 

 

Toxina este responsabilă de un prurit, care are ca urmare scărpinarea 

şi, în consecinţă, în unele cazuri suprainfectarea rănilor provocate. Toxina 

poate fi foarte agresivă la unele specii tropicale. Unele specii de căpuşă 

provoacă la înţepare răni profunde la animalele domestice care favorizează 

apariţia de abcese şi leziuni greu vindecabile.  

 Dar cel mai important fapt este că ixodidele sunt specii vectoare 

pentru arbovirusuri, rickettsi, spirochete şi sporozoare. În prezent, în lume, 

se cunosc peste o sută de virusuri transmişi de 120 de specii de căpuşe (a se 

vedea câteva exemple în tabelul de mai jos).  
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Dintre virusuri, pentru zona noastră geografică, cel mai important 

este un Flavivirus care generează meningoencefalita de primăvară (FSME), 

o boală a sistemului nervos central transmisă de căpuşa comuna Ixodes 

ricinus dar şi de alte specii de căpuşe, precum Dermacentor marginalis, 

Haemaphysalis inermis, Ixodes arboricola şi alte specii, iar rezervorul îl 

constituie mamiferele, reptilele şi păsările.  

 

Există două vârfuri la atacul cu căpuşa: primăvara în lunile 

aprilie – mai şi începutul toamnei (de obicei în septembrie). 

 

Rezervorul principal pentru FSME la noi sunt: câinii comunitari, 

vitele, caprele, oile şi vulpile. Meningoencefalita de primăvară (FSME) mai 

este cunoscută şi sub denumirea de “Central European Encephalitis” (CEE), 

“Tick Borne Encephalitis” (TBE), “Russian Spring Summer Encephalitis” 

(RSSE), encefalita din taiga, boala lui Schneider sau “Kumlinge Disease” 

(după denumirea unei insule din Finlanda), pentru a enunţa numai 

principalele sinonime.  

Meningoencefalita de primăvară a fost semnalată pentru prima dată 

în România, în anul 1957. Un model al virusului FSME a fost făcut de 

Heinz (Institutul pentru virusologie al Universităţii din Viena). Virusul are o 

marime între 20 – 80 nm şi este ilustrat mai jos (fig. 16). 

Omul reprezintă staţia finală în lanţul infecţios, iar transmisia de la 

om la om nu se cunoaşte (tabelul 1). Pentru profilaxia meningoencefalitei de 

primăvară există un vaccin, dar cea mai bună profilaxie constă în 

combaterea căpuşelor în zone de agrement. 

 Dintre rickettsile transmise de Ixodes ricinus trebuie să reamintim 

pe Rickettsia slovaca, dar pentru România, mult mai importantă este “febra 

butonoasă”, o boală determinată de Rickettsia conorii, transmisă la om prin 
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înţepătura căpuşei câinelui, Rhipicephalus sanguineus. Boala îşi datorează 

numele locului înţepăturii de căpuşe unde apare o escară neagră (“pată 

neagră”). Boala se manifestă prin frisoane, febră, dureri musculare, astenie 

şi cefalee puternică.  

 

 
Fig. 16. Virus FSME – reprezentare schematică 

 

 Dar boala cea mai periculoasă transmisă de căpuşa Ixodes ricinus în 

ţara noastră este “Boala Lyme (Borelioza)”, generată de Borrelia 

burgdorferi, o spirochetă care produce la locul înţepăturii un eritem 

migrator, apoi urmează o diseminare hematogenă cu afectarea sistemului 

nervos, cardiovascular şi articular. Infecţia este tratabilă, dacă este 

recunoscută la timp. Probleme grave apar în cazuri de borrelioză Lyme 

tardive. În România primele cazuri au fost semnalate cu 25 de ani în urmă, 

iar în prezent apar numeroase cazuri anual.  
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Tabelul 1 

Microorganisme patogene pentru om transmise de căpuşa   

Ixodes ricinus în Europa centrală 

Microorganismul                 rezervorul             terapia                profilaxia 

Virus FSME                       mamifere            trat. simptomatic     vaccinare 

(Flavivirus)                            

Tribec-virus                        mamifere mici    trat. simptomatic      evitare 

(Orbivirus)                         capra (înţepături)                                                     

Lipovnik-virus                    mamifere mici     trat. simptomatic      evitare 

(Orbivirus)                          înţepături                                                     

Eyach-virus                         ?                          trat. simptomatic      evitare  

(Coltvirus)                          înţepături                                                            

Ukuniemi-virus                   păsări                  trat. simptomatic       evitare 

(Phlebovirus)                      înţepături                                                             

Rickettsia slovaca               ?                          antibiotice                 evitare 

                                            înţepături                                                        

Anaplasma phagocytophila ?                         antibiotice                 evitare 

                                             înţepături                                                        

Coxiella burneti                  oaia, capra           antibiotice                evitare 

                                            înţepături                                                           

Boala Lyme                          mamifere,             antibiotice              evitare 

Borrelia burgdorferi             pasari (înţepături)                                                    

Tularemia                             iepuri,                   antibiotice              evitare 

(Francisella tularensis)       alte mamifere                                       înţepături 

Babesiosa                             vite                       clindamicina           evitare  

Babesia spp.)                       înţepături                                                               
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Combaterea 

 

Se realizează cu insecticide/acaricide de contact în vegetaţie sau 

îmbăierea animalelor domestice (în special ovinele). Ţinându-se cont că 

depunerea ouălor începe primăvara devreme, prima acţiune de combatere în 

vegetaţie trebuie efectuată în luna aprilie. Tratamentul trebuie repetat la un 

interval de aproximativ patru săptămâni pentru a prinde întregul focar. Acest 

interval se justifică prin faptul că timpul de hrănire pentru stadiile de 

dezvoltare durează în medie cinci zile pentru stadiile larvare şi 15 zile 

pentru adulţi. Căpuşele de pe corpul animalelor (în faza de hrănire) scapă la 

tratamentul biotopului şi revin apoi în vegetaţie, deci repetarea tratamentului 

este absolut necesară.  

Tratamentul recomandat este cel în bandă, prima bandă neapărat la 

marginea potecilor în spaţiul verde. Tratamentul în bandă se recomandă 

pentru a proteja fauna naturală (mediul), existentă în spaţiul verde. Ţinându-

se cont că se lucrează cu un insecticid/acaricid de contact, el trebuie să 

persiste în vegetaţie cel puţin două zile. Se recomandă a se ţine cont de 

prognoza vremii, fiind necesare cel puţin cîteva zile fără ploaie puternică. 

De asemenea, este indicat a nu se tăia iarba în acest interval de timp. 

Toamna se recomandă un nou tratament pentru a micşora pe cât posibil 

numărul căpuşelor care vor intra în hibernare.  

 În combatere se folosesc numai produse biocide avizate sau autorizate 

care se regăsesc în “REGISTRUL NAŢIONAL al PRODUSELOR BIOCIDE. 

Acesta se găseşte pe site-ul MINISTERULUI SĂNĂTAŢII (www.ms.ro) la TP 

18.  
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