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Păsările sălbatice pot afecta riscul de boli zoonotice la oameni, fauneisălbatice şi animalelor domestice, prin mobilitate, distribuţie şi abundenţavectorilor şi agenţilor patogeni asociaţi. Cel mai notabil, migraţia aviarăpermite transportul rapid transcontinental de agenţi patogeni şi vectoricare pot stabili noi focare de boală în medii receptive.  Mobilitatea aviară şimigraţia sunt remarcabile fenomene biologice, dar ele sunt de asemeneafactori cruciali cu potenţial epizootici. Chiar şi speciile de păsări sedentarese pot deplasa uneori 50-100 km, şi pot transporta agenţi patogeni viabili întimpul  mişcării lor neregulate. În plus păsări din diferite specii se opresc petraseul migraţiei în diferite locuri de odihnă, caz în care transmitereaagenţilor patogeni pe orizontală între indivizi şi interspecific este frecventă.Păsările migratoare sunt implicate în transportul agenţilor patogenimicrobieni prin trei mecanisme: ca purtători biologici, ca purtătorimecanici şi gazde şi transportatori de ectoparaziţi infectaţi. Păsările suntgazde pentru mai mulţi ectoparaziţi care uneori pot servi ca vectori aibolilor. Dintre acestea cele mai importante sunt stadiile imature alecăpuşelor ixodidae şi argasidae, care pot fi transportate de gazdele lor de laun sit la altul chiar şi între continente (OLSÉN, 1995).Căpuşele sunt paraziţi externi ai reptilelor, păsărilor şi mamiferelorcu modalitate de hrănire obligatoriu hematofagă şi discontinuă şi cu oimportanţă deosebită în domeniul medical şi veterinar. Datele desprecăpuşe sunt impresionante, aproximativ 907 specii sunt denumite înprezent după cum urmează: Argasidae (186), Ixodidae (720) şiNuttalliellidae (1). Căpuşele se hrănesc pe mamifere (inclusiv oameni),păsări şi reptile (FURMAN, 1984). Distribuţia geografică a acestora variazădin zonele sub-arctice până la Ecuator, zone deşertice şi păduri tropicale.Căpuşele sunt capabile să transmită o mare varietate de microorganismepatogene, protozoare, rickettsii, spirochete şi virusuri, ocupând primul locîn grupul vectorilor artropode şi sunt printre cei mai importanţi vectori întransmiterea unor boli la animale de rentă, oameni şi animale de companie(JONGEJAN, 2004). Mai mult decât atât, căpuşele pot cauza condiţii toxicesevere, cum ar fi paralizie şi toxicoză, iritaţii, alergii, anemie şi dermatite.Căpuşele Ixodidae sunt cunoscute ca vectori pentru multe boli periculoasela oameni şi animale domestice. Acest fapt a fost întotdeauna în atenţiabiologilor. Aproximativ 60 de specii din ordinul Ixodida, stadiul de adult sehrănesc pe păsări şi aproximativ acelaşi număr pe reptile. Formarearelaţiilor gazdă-parazit între căpuşe şi păsări este sinonimă cu zona decuibărit, habitatul de căutare al hranei, fiind independent de încadrarea lortaxonomică. Asocierea căpuşelor cu păsările este aparent mai veche decâtasocierea cu reptilele. Aceasta este confirmată printr-o variabilitatemorfologică semnificativă a căpuşelor de pe păsări, formând mai multesubgenuri în genul Ixodes. Cel mai mare număr de căpuşe (25 specii) segăsesc pe păsările care au tipul de hrănire la sol. Deşi aceste specii fac parte
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din subgenuri diferite, majoritatea gazdelor aparţin ordinuluiPasseriformes, Galliformes şi Cuculiformes. Este bine cunoscut faptul căRomânia se află la pe traseul de migraţie al păsărilor din Europa de Est,precum Marea Baltică, Belarus, Ucraina, România, Bulgaria în Turcia, pesteBosfor și peste Orientul Mijlociu, pentru a ajunge în Africa.Păsările la rândul lor pot fi infectate cu agenţi patogeni transmişi decăpuşe de exemplu Anaplasma phagocytophilum (DE LA FUENTE, 2005),
Babesia spp. (FRANKE, 2010), Rickettsia rickettsia (LUNDGREN, 1966),
Borrelia spp., în special B. garinii, B. valaisiana, B. turdi (GYLFE, 2000;RICHTER, 2000) şi B. burgdorferi s.s. (ANDERSON, 1984; 1986), darprobabil nu şi B. afzelii (KURTENBACH, 2002) deşi această noţiune a fostcontestată de mai mulţi cercetători. Există multe studii care prezintă dateepidemiologice referitoare la rolul păsărilor în distribuţia căpuşelor şiagenţilor patogeni asociaţi în Europa. În România există puţine informaţiilegate de rolul păsărilor în dispersarea vectorilor căpuşe şi a bolilorproduse de acestea. În acest context lucrarea de faţă a avut următoareleobiective:

 Evaluarea diversităţii speciilor şi dinamica sezonieră a căpuşelorce parazitează păsările migratoare din Rezervaţia Biosferei DeltaDunării, un refugiu important pentru păsările care călătoresc întrecontinente.
 Structura populaţiei de căpuşe colectate de pe păsări găsitedecedate în zona Muntelui Puciosu.
 Investigarea spectrului de gazde al căpuşelor colectate de pe păsărisălbatice din România şi asocierile dintre speciile de căpuşe şigazdele lor cu scopul de a furniza date referitoare privindintersectarea acestora cu aşezările umane.
 Evaluarea prevalenţei infecţiei cu Borrelia spp., Anaplasma

phagocytophilum, Babesia spp. şi Rickettsia spp. a căpuşelor şiţesuturilor colectate de la păsări sălbatice de pe teritoriulRomâniei.
 Evaluarea rolul corvidelor în ecologia unor boli transmise decăpuşe. Este bine cunoscut faptul că speciile de corvidae nu suntmigratoare şi preferă ca şi habitat aşezările umane, în specialparcurile.Lucrarea redactată este structurată în două părţi, o primă parteintitulată „ Stadiul actual al cunoaşterii” şi partea a doua denumită„Contribuţia personală”.Prima parte reprezintă o sinteză a literaturii de specialitatereferitoare la filogenia căpuşelor Ixodidae, ecologia şi biologia acestora,rolul vectorial în relaţie cu păsările migratoare şi câteva date legate de bolivectoriale transmise de căpuşe colectate de pe păsări, fiind structurată înpatru capitole. Primul capitol este o trecere în revistă a datelor despre
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progresele în înţelegerea filogeniei şi evoluţiei căpuşelor tari, numărul despecii şi înlocuirile care au loc în taxonomia căpuşelor Ixodidae. Cel de-aldoilea capitol descrie morfologia, biologia şi ecologia căpuşelor Ixodidae,precum şi accentul pe competenţa de vector şi gazdă pentru agenţiipatogeni transmişi de acestea. Cel de-al treilea capitol descrie rolul devector al căpuşelor în relaţia cu păsările migratoare. Este realizată o sintezăa speciilor de căpuşe din ordinul Ixodida care se hrănesc pe păsări la nivelmondial, precum şi date despre rutele de migraţie, habitate preferate depăsări în timpul migraţiei. Tot în acest capitol sunt prezentate date din carerezultă rolul păsărilor de a importa căpuşe şi barierele care apar înstabilirea unei noi specii de căpuşă într-un areal nou. Ultimul capitol alprimei părţi constă în descrierea principalelor boli vectoriale care aulegătură cu păsările sălbatice, cercetate în partea a doua a tezei. Suntprezentate informaţii succinte despre istoric, vectori, rolul păsărilor şidiagnostic în borelioză, anaplasmoză, babesioză şi rickettsioză.Partea a doua a tezei, cea cu contribuţia personală este structurată încinci capitole fiecare din ele după o formă stabilită. În încheiere suntprezentate concluziile generale, recomandări şi prezentarea literaturiicitate. Lista bibliografică cuprinde 412 titluri.
Capitolul 6 a avut ca obiective evaluarea diversităţii speciilor şidinamica sezonieră a căpuşelor ce paraziteară păsările migratoare dinRezervaţia Biosferei Delta Dunării. Păsările sunt printre cei mai marimigranţi, iar numărul şi biomasa de păsări migratoare care călătoresc întrecontinente sunt cele mai mari din lumea animală (NEWTON, 2008). Maimult decât atât, această migraţie se întâmplă de două ori în fiecare an, astfelpăsările posedă un potenţial extraordinar pentru diseminareaectoparaziţilor ataşaţi (de obicei artropode), sau patogeni transportaţi deaceştia (HILDEBRANDT, 2010; HASLE, 2010). Păsări sălbatice sunt gazdepentru mai multe specii de căpușe, contribuind la menlocale în zonele geografice delimitate (NORTE, 2012). Cu toate acestea,păsările migratoare joacă un rol important în calitate de distribuitori decăpușe în cadrul și între continente (HOOGSTRAL, 1961). Complexul extinsde zone umede din Delta Dunării oferă un important loc de escală la nivelinternaţional, pentru milioane de păsări care călătoresc anual din nordulEurasiei şi Asia (NEWTON, 2008).Studiul s-a desfăşurat în timpul a patru sezoane de migraţie: 2 înprimăvară (aprilie) şi 2 în toamnă (octombrie) în anii 2011 şi 2012. Au fostcapturate un total de 1.435 de păsări din 49 specii din ordinulPasseriformes şi 3 care nu aparţin ordinului Passeriformes. Cele mai multepăsări au fost capturate în timpul toamnei (n=1168; 81.39%), cu puţin maimulte păsări migratoare capturate în acest sezon (53% vs 67%). Căpuşeleau fost găsite pe 95 de păsări aparţinând la 11 specii. Un total de 400 decăpuşe au fost colectate şi identificate, rezultând următoarea structură
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stadială: larve (n=191; 47.75%), nimfe (n=201; 50.25%) şi adulţi de sexfeminin (n=8; 2%). Nu a fost înregisrat nici un adult de sex mascul.Căpuşele identificate aparţin la 4 specii (I. ricinus, I. arboricola, I. redikorzeviși Haemaphysalis punctata). I. ricinus a fost cea mai frecventă căpuşă (369căpuşe, 92.25% din total căpuşe colectate), cu un total de 181 larve, 180nimfe şi 8 femele, parazitând 79 de păsări din 10 specii. Semnificativ a fostfaptul că păsările migratoare au găzduit mai multe căpuşe decât păsărilerezidente (x2=22.70, df=1, n2=22, p<0.01), cu o intensitate mai mare întoate sezoanele migraţiei (3.6 păsări migratoare vs. 1.75 specii rezidente).Studiul de faţă indică faptul că păsările migratoare din Delta Dunării,sunt gazde pentru un număr mare de specii de căpuşe cu potenţialvectorial. Informaţiile furnizate arată că specia I. ricinus este cel maifrecvent întâlnită pe păsări şi pot constitui o bază pentru înţelegereaecologiei căpuşelor din acestă zonă. Pe lângă această concluzie a datelorobţinute, intensitatea mai mare a parazitismului în toate sezoanele pentrupăsările migratoare indică faptul că ele întreţin comunitatea căpuşelor dinzonă şi pot duce la creşterea infestaţiei cu căpuşe la om şi animaledomestice, crescând probabilitatea transmiterii bolilor vectoriale.În Capitolul 7 scopul a fost de a evalua prevalenţa infestaţiei cucăpuşe la păsările găsite decedate în zona Muntelui Puciosu. O altă locaţieluată în studiu a fost judeţul Covasna, mai exact zona Muntelui Puciosu(Puturosu), altitudine 1143 m, este parte a masivului Ciomad-Puturosu.Zonele luate în studiu sunt micile peşteri sau foste mine de sulf precum:Grota Timsós (10 m lungime), Grota Sulfuroasă (14 m), Grota Ucigaşă (11m), sau Cimitirul Păsărilor. Majoritatea acestor grote conţin emanaţii degaze ce conţin dioxid de sulf, care ajunse la suprafaţă depun pe pereţiigrotei un strat de sulf. Emanaţiile din zona Balvanyos nu sunt mofete tipicedeoarece mai au în compoziţie pe lângă monoxid de carbo, dioxid de sulf şihidrogen sulfurat (MARCU, 1986).Studiul s-a realizat în două sezoane consecutive: în primăvara anului2012, respectiv 2013, au fost colectate şi trimise la Disciplina deParazitologie şi Boli Parazitare a Facultăţii de Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, 37 de cadavre de păsări. Fiecare cadavru de pasăre a fost ambalatindividual şi etichetat corespunzător. Cadavrele au fost păstrate la 4°C pânăîn momentul examinării. Fiecare pasăre a fost identificată şi examinată învederea identificării unor eventuale infestaţii cu căpuşe. În cazul păsărilorparazitate, au fost recoltate toate căpuşele, independent de specie şi/saustadiul de dezvoltare.Din cele 37 de cadavre păsări examinate, 33 au fost parazitate cucăpuşe din diferite specii. Majoritatea cadavrelor au fost infestate cu specia
I. ricinus, care de altfel a fost şi specia cea mai bine reprezentată numeric(n=91, 95.78% din total căpuşe colectate) cu un total de 44 larve, 41 nimfeşi 6 femele parazitând 25 de păsări ce aparţin la 8 specii. Cele 32 de cadavre
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parazitate aparţin la 8 specii de păsări, toate din ordinul Passeriformes. Aufost identificate un număr de 95 de căpuşe care aparţin următoarele specii:
I. ricinus, I. arboricola şi Haemaphysalis punctata.Studiul efectuat arată faptul că populaţia de căpuşe parazite pepăsările migratoare din zona montană nu diferă de populaţia parazită pepăsările din Delta Dunării. Specia de căpuşă cel mai des identificată a fost I.
ricinus. Speciile de păsări cel mai des parazitate cu căpuşe au fostmăcăleandrul, Erithacus rubecula şi mierla, Turdus merula, păsări careinteracţioneză mult cu aşezările umane, crescând incidenţa infestaţiei cucăpuşe şi implicit a bolilor transmise de acestea.Scopul Capitolului 8 a fost acela de a investiga spectrul de gazde alcăpuşelor colectate de pe păsări sălbatice din România şi asocierile dintrespeciile de căpuşe şi gazdele lor cu scopul de a furniza date referitoareprivind intersectarea acestora cu aşezările umane. Cercetările realizate denoi au avut ca şi scop punerea la dispoziţie a unor date care să ajuteînţelegerea apariţiei unor focare noi de boală produse prin intermediulpăsărilor şi de prevenire pentru astfel de situaţii. Miliarde de păsăricălătoresc între continente de două ori pe an în doar câteva săptămâni(BERTHOLD, 1993). În timpul acestor migraţii anuale, păsările au potenţialde a dispersa agenţi patogeni, care pot fi periculoşi pentru sănătatea umanăşi animală (REED, 2003; HUBALEK, 2004). Datele despre migraţia lor arputea fi folosite pentru a îmbunătăţi sistemele de supraveghere a bolilorsau pentru a adopta măsuri de prevenire. Cu toate acestea, poduri solideîntre ecologie, medicină veterinară şi medicină umană încă lipsesc.Majoritatea studiilor asupra bolilor transmise de căpuşe colectate de lapăsări s-au concentrat pe rolul păsărilor migratoare în diseminareaagenţilor patogeni transmişi de căpuşe, pe distanţe lungi şi prin urmare aufost examinate în timpul migraţiei păsărilor (OLSEN, 1995; COMSTEDT,2006; OGDEN, 2008; DUBSKA, 2009).În România există puţine date despre speciile de păsări gazdă pentrucăpuşe. Singurele referiri la căpuşe parazite pe păsări sunt realizate deFeider (1965), Mironescu (1966), Chiţimia (2006), Mihalca (2012). Maimult decât atât informaţiile legate de asocierile cu gazda sunt realizateexhaustiv. În perioada 2004-2014, un număr de 2700 de păsări care aparţinla 125 de specii au fost examinate. Un număr de 1.065 căpuşe au fostcolectate, care aparţin la 9 specii: I. ricinus, I. arboricola, I. redikorzevi, I.
lividus, Haemaphysalis punctata, Haemaphysalis concinna, Haemaphysalis
parva, Hyalomma marginatum şi Rhipicephalus sanguineus. Structurastadială a populaţiei de căpuşe este următoarea: larve (n = 429, 40.28%),nimfe (n = 599, 56.24%), femele (n = 33, 3.1%) şi masculi (n = 4, 0.37%)care au fost recoltaţi de la păsări din familia Corvidae, fiind primasemnalare de colectare a masculilor de pe păsări din lume. Un total de 243de păsări au fost parazitate şi aparţin la 37 de specii.
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În urma studiului urmat de noi lucrarea de faţă aduce 36 de noiasocieri între specii de gazdă şi căpuşe: 18 pentru I. ricinus, 4 pentru I.
arboricola, 1 pentru I. redikorzevi, 1 pentru I. lividus, 5 pentru
Haemaphysalis punctata, 2 pentru Haemaphysalis concinna, 2 pentru
Haemaphysalis parva şi 3 pentru Hyalomma marginatum. Păsările care suntcel mai des parazitate cu căpuşe aparţin următoarelor 10 specii: Corvus
frugilegus, Corvus monedula, Erithacus rubecula, Parus major, Pica pica,
Riparia riparia, Sturnus vulgaris, Turdus merula, Turdus philomelos şi Turdus
pilaris, 9 dintre acestea fiind speciile cele mai urbanizate.

Capitolul 9 a avut ca şi scop evaluarea prevalenţei infecţiei cu
Borrelia spp., Anaplasma phagocytophilum, Babesia spp. şi Rickettsia spp. acăpuşelor şi ţesuturilor colectate de la păsări sălbatice de pe teritoriulRomâniei.Pe lângă boala Lyme, cele mai frecvente boli transmise de vectoriartropode în emisfera nordică şi temperată, infecţii transmise de căpuşecum ar fi anaplasmoza, rickettsioza şi babesioza, câştigă importanţăcrescută în rândul bolilor la oameni şi animale din Europa (STRLE, 2004;PAROLA, 2005; HUNFELD, 2008). Studiul de faţă este o primă încercare dea obţine informaţii cu privire la rolul anumitor specii de păsări îndispersarea  şi menţinerea celor patru agenţi patogeni în România.Borelioza Lyme este o boală multisistemică, ceea ce duce la o multiplicitatede rezultate clinice posibile, de exemplu artrită, manifestări cutanate,simptome neurologice, cauzate de spirochete Gram-negative ale grupuluiBL. Anaplasma phagocytophylum, este agentul cauzator al anaplasmozeigranulocitare umane (HGA), o boală febrilă care afectează omul şi multeanimale domestice, fiind larg răspândită în Europa (SKOTARCZAK, 2006;SPITALSKÁ, 2008), transmisă în principal de căpuşele I. ricinus şi I.
trianguliceps (LIZ, 2000). Grupul febrelor pătate sunt cauzate de rickettsii(SFG), bacterii obligatoriu intracelulare transmise de diferite specii deartropode care sunt fie vectori şi/sau rezervoare (RAOULT, 1997). Paraziţiiintra-eritrocitari ai genului Babesia sunt cunoscuţi nu numai pentruimportanţa lor veterinară şi prin faptul că este o zoonoză transmisă decăpuşe care poate pune în pericol viaţa oamenilor.În perioada 2011-2012 au fost luate în studiu un număr de 495 decăpuşe colectate din două locaţii, Delta Dunării şi Muntele Puciosu.Extracţia ADN-ului genomic a fost realizată individual utilizând un kitcomercial. Materialul prelucrat a fost reprezentat de probe de căpuşe  şiţesut conservate în alcool. Prezenţa Borrelia spp. a fost examinată prinmetode PCR folosind două perechi de primeri de gen Ospa1, Ospa2 şi 5SB,23SB urmând protocolul descris de Priem şi colab. (1997) şi Majláthová(2008). Anaplasma spp. a fost identificată utilizând primeri de gen urmândprotocolul lui Noaman şi Shayan (2009). Prezen A. phagocytophilum a fostexaminată prin PCR folosind primeri specifici LA1/LA6, amplificarea unui
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fragment de 444 bp din gena ANKA (CATUREGLI, 2000; WALLS, 2000).
Babesia spp. au fost identificate prin amplificarea unui fragment al geneirARN conform protocolului lui Cardoso şi colab. (2010). Reacdetectarea Rickettsia spp. a fost realizată în conformitate cu protocoluldescris de Tijsse-Klasen şi colab. (2013) folosind primeri de gen careamplifică un fragment de 360 bp din gena 16S. Pentru controlul calităţiireacţiilor au fost incluse control pozitiv şi negativ. Produsul amplificat afost verificat în gel de agaroză de concentraţie 1.5%. Metoda RFLP a fostrealizată în laboratorul nostru iar secvanţializarea a fost realizată la firmaMacrogen Europe, Amsterdam. SecvensecvenAlignment Search Tool.Din totalul celor 495  de căpuşe, identificate în funcţie de specie şistadiul evolutiv, prevalenţa infecţiei cu Borrelia burgdorferi sensu lato estede 0.20% din total căpuşe colectate, iar prevalenţa din nimfe colectate dinDelta Dunării este de 0.55%. Anaplasma spp. a fost identificată în 2 nimfe şi2 larve cu o prevalenţă de 1%. ADN specific de Babesia spp. a fostdescoperit în două nimfe de I. ricinus. Prevalenţa infecţiei cu Rickettsia spp.este de 36.36%.Pentru analiza de secvenţializare am ales un numărreprezentativ de căpuşe care au fost trimise la firma Macrogen din Olanda.În urma analizei de secvenţializare au fost identificate 4 specii de rickettsii:
Rickettsia monacensis, Rickettsia helvetica, Rickettsia slovaca şi Rickettsia
massiliae. Din totalul celor 120 probe ţesut de păsări sălbatice, au fostdetectate 4 animale pozitive la infecţia cu Borrelia burgdorferi sensu lato.Animalele pozitive aparţin următoarelor specii: Corvus monedula, Parus
major, Pica pica şi Turdus pilaris. În urma genotipării prin RFLP a probelorpozitive pentru infecţia cu Borrelia burgdorferi sensu lato, s-au identificaturmătoarele două genospecii: Borrelia garinii şi Borrelia burgdorferi s.s.Acesta este primul studiu care evaluează prevalenţa infecţiei cu B.
burgdorferi s.l., A. phagocytophilum, Babesia spp. şi Rickettsia spp. la căpuşeşi ţesuturi recoltate de la păsări sălbatice din România. Rezultatele obţinuteconfirmă prezenţa celor 4 patogeni investigaţi, aduc date epidemiologice şisubliniază importanţa supravegherii păsărilor migratoare în contextulbolilor transmise de căpuşe şi al riscului pentru sănătatea umană.Obiecticul Capitolului 10 a fost de a evalua rolul corvidelor înecologia unor boli transmise de căpuşe. Este bine cunoscut faptul că speciilede corvidae nu sunt migratoare şi preferă ca şi habitat aşezările umane, înspecial parcurile. În România avem aproximativ 384 specii de păsări, iarordinul Passeriformes include o populaţie mare din acest număr. FamiliaCorvidae include cele mai mari păsări din ordinul Passeriformes, fiind multmai dezvoltate decât alte păsări din acest ordin, iar în România avem 8specii. Ca o regulă generală, diversitatea comunităţii de păsări în peisajeleurbane este mult semnificativ mai mică decât în comunităţile rurale
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(MARZLUFF, 2001). ). Abilităţile lor de a exploata resursele de hranăantropice şi obiceiul lor de a prăda ouăle şi puii altor specii sugerează căsuccesul lor poate fi parţial responsabil pentru eşecul multor alte specii dea prospera în zonele urbane. Populaţia europeană de corvidae esteconsiderată în principal a fi rezidentă, efectuează doar migraţii scurte(BUSSE, 1969). Numărul de perechi a început să crească în ultimele decenii,concentrându-se în special în parcurile din marile oraşe, unde găsesc hranăla ghenele de gunoi.Probele au fost colectate în vara anului 2013 din Parcul Arini,Sebeş, judeţul Alba. Au fost colectate un număr de 108 corvidae. Fiecarecadavru a fost ambalat în pungi individuale, cu un cod de identificare unic.Au fost atent examinate pentru identificarea ectoparaziţiilor, iar pe urmănecropsiate şi recoltate următoarele organe: cord, ficat, rinichi și splină. Dincele 108 cadavre de corvidae au fost identificate două specii: Corvus
monedula (stăncuţa) – 51 exemplare  cu o prevalenţă de 47.22%, IC 95%(40.76-74.49) şi Corvus frugilegus (cioara de semănătură) – 57 exemplarecu o prevalenţă de 52.77%, IC 95% (25.51-59.24). Din cele 108 cadavrerecoltate, 34 au prezentat infestaţie cu căpuşe, prevalenţa infestaţiei este de31.48%. În total au fost colectate un număr de 90 de căpuşe, iar în urmaidentificării stadiale: larve 76 (84.44%), nimfe 9 (10%), femele 3 (3.33%) şimasculi 2 (2.22%). Căpuşele identificate aparţin la 6 specii: Haemaphysalis
concinna, Haemaphysalis parva, Haemaphysalis punctata, Hyalomma
marginatum, Ixodes ricinus şi Ixodes arboricola. Analiza moleculară aţesuturilor a relevat următoarele rezultate: 2 probe de cord pozitive la
Rickettsia spp. şi 10 probe pozitive cu Anaplasma phagocytophilum. ADNspecific de Rickettsia spp. a fost găsit în 5 căpuşe cu o prevalenţă de 5.55%.Cele 5 căpuşe au fost colectate de pe ambele specii, 3 de pe Corvus
frugilegus (3.61% şi IC 0.75-10.20)  şi 2 de pe Corvus monedula (2.4% şi IC10.29-18.43). Căpuşele pozitive aparţin următoarelor specii şi stadii deevoluţie H. punctata 2 larve şi 1 nimfă, H. concinna 1 larvă şi I. arboricola 1larvă. ADN specific de Anaplasma spp. a fost descoperit în 8 căpuşe  cu oprevalenţă de 9.64% şi IC 4.25-18.11 . Cele 8 căpuşe pozitive  au fostcolectate 7 de pe Corvus frugilegus şi una de pe Corvus monedula.Acest studiu arată că agenţi patogeni precum R. monacensis, R.
helvetica şi A. phagocytophilum sunt prezenţi în căpuşele colectate de pecorvidae din parcurile publice. Chiar dacă nivelul de patogenitate detectatîn aceşti agenţi patogeni nu este încă pe deplin cunoscut, se poatepresupune că oamenii care vizitează parcuri publice şi animalele lor decompanie pot prezenta un risc atunci când vin în contact cu ei. Prin urmarevizitatorii din parcurile publice ar trebui să fie conştienţi de potenţialulmuşcăturii de căpuşe şi posibilele consecinţe medicale ulterioare.

Concluzii generale şi recomandări
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Cercetarea de faţă prezintă primul studiu efectuat asupra căpuşelorcolectate de la păsări sălbatice din România şi rolul acestora întransmiterea unor agenţi patogeni cu potenţial zoonotic.Speciile de păsări migratoare şi cu comportament de hrănire pe solsunt parazitate cu mai multe căpuşe decât cele rezidente. Păsările cel maides parazitate fac parte din familiile Corvidae, Turdidae, Muscicapidae,Sturnidae şi Paridae, fiind considerate şi speciile cele mai urbanizate.Identificarea mai mult a stadiilor nimfale de căpuşe pe aceste păsări creşteprobabilitatea de a deveni mai infectate decât stadiul larvar prin hrănirea înprealabil pe alte gazde, proporţional creşte şi potenţialul de infecţie pentruom. Identificarea agenţiilor patogeni studiaţi atât în căpuşe cât şi dinţesuturi reprezintă un semnal de alarmă în ceea ce priveşte ecologia bolilorvectoriale şi rolul păsărilor.
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