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КРАТАК САДРЖАЈ 
 
 

Најчешће паразитске болести од којих оболевају папагаји су кокцидиоза, 

криптоспоридиоза, миксоспоридиоза, саркоцистоза, токсоплазмоза, трихомонијаза, 

аскаридоза, капилариоза, шуга, декомидкоза и др. Бројне су врсте паразита које могу 

паразитирати на птицама, а саме паразитске инфекције могу узроковати врло тешка 

оштећења организма домаћина, па све до само пролазне асимптоматске инвазије. 

Паразитске инфеције врло су честе код илегално набављених птица или оних које су 

имале приступ тлу. Неки паразити су специфични за врсту, али већина их паразитира 

на више врста птица. Паразитске инвазије, и онда када су само случајни налаз 

приликом дијагностике неких других болести, потребно је излечити, како би имуни 

статус птице био бољи. Један од начина на који се болест птица може проширити на 

друге птице је контакт са зараженом дивљом птицом. Контакт може бити директан 

(преко мешања) или индиректан (преко фекалија, контаминација било чега што би 

могло доћи у контакт са птицама, као што је храна за животиње, вода, прибор или 

одећа). Најбољи начин да се директан контакт са дивљим птицама сведе на најмању 

могућу меру јесте да се држе у смештају – да се држе унутра. Међутим, ризик се не 

може елиминисати само држањем птица у кући. Паразити се може унети у кућу и 

преко људи и ствари и тако заразити птице. Због тога би требало узети све мере 

предострожности, како би се избегао индиректан контакт са дивљим птицама. 

Ветеринар специјализован за подручје које се бави болестима птица кућних 

љубимаца треба пратити здравље птице и у том смислу заједно с власником има  

веома важну улогу. Ако се набавља нова птица, било би врло корисно да се пре 

смештаја у нови простор, или довођења ка другим птицама, прегледа.  

Кључне речи: папагаји, паразити, контрола  
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ABSTRACT 
 
 

 The most common parasitic diseases that parrots get are coccidiosis, 

cryptosporidiosis, microsporidiosis, sarcocystosis, toxoplasmosis, trichomoniasis, 

ascariasis, capillariasis, mange, knemidocoptes etc. There are numerous species of parasites 

that can live on birds, and parasitic infections themselves can have outcomes ranging from 

extremely heavy damage to the host’s body, to a transient asymptomatic invasion. Parasitic 

invasions are very frequent with illegally purchased birds or those that have had access to 

the ground. Some parasites are species-specific but most of them live on several species of 

birds. Even when found accidentally during diagnosing some other illnesses, parasitic 

invasions need to be cured so the immune status of the bird improves. One of the ways 

avian illnesses can spread to other birds is through contact with an infected wild bird. The 

contact can be direct (through mixing) or indirect (through feces, contamination of anything 

that can come into contact with birds, such as animal food, water, tools, or clothes). The 

best way to minimize direct contact with wild birds is to keep the pet birds indoors. 

However, the risk cannot be eliminated by only keeping the birds inside. Parasites can be 

brought indoors on people and objects and infect the bird. All precautions should be taken 

to avoid indirect contact with wild birds. A vet specialized in pet bird illnesses needs to 

monitor the birds’ health and in that sense has a very important role, along with the owner. 

If a new bird is being brought into the household, or introduced to other birds, it would be 

very useful to carefully examine it beforehand. 

 

Keywords: parrots, parasites, parasite control 
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1.0. УВОД 

 

Најчешће паразитске болести од којих оболевају папагаји су кокцидиоза, 

криптоспоридиоза, миксоспоридиоза, саркоцистоза, токсоплазмоза, трихомонијаза, 

аскаридоза, капилариоза, шуга, декомидкоза и др. 

Осим самог патолошког деловања паразита, настају и неке пропратне појаве, 

па тако нпр., ако су паразити бројни, могу зачепити лумен органа (нпр. Ascaridia).  

Различите кокцидије разарају ћелије у којима се размножавају. Осим 

кокцидијама, птице, нарочито канаринци и папагаји тигрице, могу се путем мачијег 

измета заразити и токсоплазмама. 

Трематоде одузимају нутритивне материје домаћину, али се код птица 

изузетно ретко појављују.  

Понекад се могу наћи и различите цестоде, посебно код какадуа и афричког 

сивог папагаја као нпр., Davainea spp. или Raillietina spp, али ретко су присутни 

клинички знакови болести. 

Нематоде и различити ектопаразити узрокују анемију, а буве могу бити и 

преносиоци развојних стадијума протозоа и сл. На месту убода ектопаразита могу се 

развити секундарне бактеријске инфекције, а погодује и избијање неких вирусних 

болести као што су богиње птица. Могуће су и алергијске реакције на излучевине 

паразита.  

Крвни паразити птица су Plasmodium (маларија) које преко инсеката може 

заразити канаринце те Haemoproteus, Leucocytozoon, и Trypanosoma. У нашим 

крајевима они ретко паразитирају на птицама, али ако посумњамо можемо 

прегледати крвни размаз.  

Забележена је и појава метеља из породица Plathynosomum, Lyperosomum, 

Brachylecithum и Lutzotrema.  Метиљавост је забележена код какадуа држаног у 

спољашњој волијери, проналазимо их у жучним каналићима, а клинички се 

манифестује анорексијом, проливом, диспнејом и на крају наступа смрт. 
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2.0. ЦИЉ И ЗАДАЦИ ИСТРАЖИВАЊА 
 

 

Ово истраживање неопходно је како би се истакао значај паразитских болести 

које су доста честе код папагаја, кућних љубимаца, а које веома често могу настати и 

због неадекватне исхране са различитим прелазним домаћинима и услова држања. 

Основни циљ овог истраживања је да се укаже на значај контроле и 

превенције паразитских болести код папагаја који се држе као кућни љубимци, 

најчешће у кавезима или волијерама. Резултати који се очекују ће омогућити 

сагледавање јасне слике о најчешћим паразитским болестима папагаја.  
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3.0. ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ 

 

3.1. Протозоарне болести 
             

Протозое су еукариотски једноћелијски организми који поседују праву ћелију 

са једром. Паразитске протозое од великог значаја за птице су уједињене у три класе: 

Trichomonadea (Trichomonas и Histomonas), Coccidea (Eimeria, Caryospora, Isospora, 

Sarcocystis и Toxoplasma), и Haematozoa (Haemoproteus, Leucocytozoon и Plasmodium) 

[1,2,3,4]. 

 

3.1.1. Trichomonas 
  

Инфекција протозоом Trichomonas gallinae честа је код голубова, птица 

грабљивица, али и код канаринаца, зеба, тигрица, нимфи и других птица кућних 

љубимаца [1]. 

Trichomonas је карактеристична крушколиког изгледа, величине све до 5 x 18 

µm. Трофозоити имају 3-5 флагела на предњем делу тела и једну ундулентну 

мембрану на задњем делу тела. Креће се трзаво и пречник тела се не мења током 

кретања. Не захтева прелазног домаћина или вектора и преноси се директним 

контактом или гутањем контаминиране воде или хране. Одрасле птице могу пренети 

паразита на своје пилиће током храњења. Родитељско храњење младих је ефикасан 

начин преношења паразита. Не постоји отпоран облик цисте, већ је описан само 

покретни трофозоит, који је мање отпоран и краће опстаје у спољашњој средини 

[1,5,6]. 

T. gallinae изазива клиничке симптоме углавном код младих птица, док 

одрасле птице могу бити латентно инфициране, без клиничких симптома болести. У 
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зависности од врсте, инфекције могу бити локализоване у устима, орофаринксу, 

једњаку, вољци и трахеји. Инвадирани могу бити и јетра и плућа [7].       

Патогени сојеви изазивају запаљење и беле мрље на гастроинтестиналној 

слузокожи или некрозе са нагомилавањем сирастог материјала који може зачепити 

лумен једњака и трахеје (слика 1). Инкубација траје 4-14 дана [1,6]. 

Пренасељеност и лоша хигијена могу довести до инфекције код појединих 

птица као и повећање инциденције болести у јату. Инфекције код младих птица су 

генерално повезане са слабим растом и високим морталитетом. Код одраслих птица, 

инфекције се обично карактеришу мршављењем, диспнејом или повраћањем. 

Патогени сој може довести до смрти свих старосних категорија голубова 4 до 18 дана 

након инфекције. Код заражених голубова није ретко да путем крвотока инфекција 

буде раширена на јетру, плућа и бубреге где доводе до казеозне некрозе и угинућа 

нарочито код младих животиња у року од десет дана [2,6,8].  

Промене су у почетку малобројне, ситне, округласте, затим конфлуирају и 

могу да захвате целу слузокожу једњака и вољке. Заправо представљају некротична 

огњишта од којих настају масивне улцерације. Нарочито је чест налаз улцера на јетри 

[4]. 

Клинички знакови болести су анорексија, накострешено перје, пролив, 

регургитација, повраћање, диспнеја и губитак телесне масе. Код оболелих птица 

гутање је отежано, а узимање хране смањено или потпуно изостаје. Изражен је fetor 

ex ore. Инфекција може проћи и асимптоматски. Клиничким прегледом птице 

налазимо лепљив, беличаст или сираст садржај у кљуну и једњаку који код голубова 

може бити жутосмеђи, карактеристичног округластог облика. Морталитет у леглу 

може бити и до 40% [1,4]. 

Патолошке промене у захваћеним органима су округласте лезије окружене 

хиперемичном слузницом, а у подручју уста су сирасте лезије које могу конфлуирати 

и ометати проходност једњака. Ако се лезије појаве на јетри могу се на паренхиму 

уочити као чврста, жута, округла маса [1,9,10,11,12,13]. 
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Дијагноза се поставља на основу кличког прегледа и налаза промена у усној 

дупљи, патоанатомских промена на другим органима  (уколико постоје лешеви), а 

доказује се налазом паразита у нативном препарату. Прегледа се састругани садржај 

са промењених места у дигестивном тубусу. Паразити се обично налазе у великом 

броју. У случају да Trichomonas не може да се докаже на овај начин, постоји 

могућност засејавања материјала на специјалним подлогама [1]. 

Диференцијално дијагностички ову инфекцију код голуба не смемо заменити 

са променама које може проузроковати вирус богиња или гљивице попут Candida spp 

[1]. 

Терапију трихомонијазе код голубова спроводимо једнократним давањем 

таблете метронидазола односно ронидазолом или диметридазолом, док код других 

птица лек можемо применити сондом директно у вољку или преко воде за пиће. Уз 

терапију лековима потребно је побољшати услове држања и прехране, а корисно је 

као помоћну терапију применити витамин А [1,12,13]. 

Извор инфекције домаћих голубова трихомонасом представљају дивљи 

голубови и друге дивље птице. Због тога је неопходно спречити их да дођу у додир 

са водом и храном намењеној домаћим голубовима [4]. 

 

Слика 1. Trichomonas gallinae код пауна 

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-

sciences/trichomonas-gallinae 
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3.1.2. Coccidia 
 

Заједно са хематозоидима (Haemosporida и Piroplasmida) кокцидије припадају 

типу Apicomplexa – великој групи обавезних, интрацелуларних паразитских протиста 

који поседују јединствену органелу, названу апикопласт и апикални комплекс 

укључен у продирање у ћелију домаћина [7]. 

 

Слика 2 и 3. Неспорулисана ооциста Eimeria код пилета (Gallus domesticus) фекални 

узорак и спорулисана Eimeria maxima. Спорулисана ооциста садржи четири 

спороцисте са два спорозоита у свакој [4]. 
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Кокцидије су паразити који укључују различити начин живота и начин 

преноса. Ооцисте већине родова преносе се неспорулисане (слика 2). Обично су 

мање од 45µm у дужини, садрже сферично тело (споробласт) зрнастог изгледа које 

може бити округло, елипсоидно или јајасто [7,14]. 

Кокцидије (Eimeria spp и Isospora spp) су веома специфичне, непокретне 

протозое, налазе се у цревној слузокожи већине врсте папагаја широм света [8]. 

Од кокцидија, код птица се најчешће појављују родови Eimeria и Isospora, и то 

код тигрица Eimeria dunsingi, код канаринца Isospora canaria и Isospora serini, а код 

голубова Eimeria columbarum и Eimeria labbeana. Болест је много мање значајна него 

што је то кокцидиоза код интензивно држане перади. Резервоар кокцидија су 

најчешће латентно инфициране дивље птице, те контаминирана стеља, храна, гнезда 

или изложбени кавези. Спорулисана ооциста улази у организам кроз уста птице, а из 

спороцисте се у цревима ослобађају спорозоити (слика 3). Код птица кућних 

љубимаца најчешће је асимптоматска болест, али с обзиром на то да се кокцидије 

умножавају у дигестивном тракту могу га оштетити или пореметити ресорпцију 

хранљивих материја, па се код птица понекад може појавити и мелена, депресија, 

дијареја, анорексија и угинуће [1,15]. 

Заражене птице можда неће показивати кличне знаке болести све док нису под 

стресом или док се не појави огроман број шизонта кокцидија. Погођене птице су 

летаргичне са губитком тежине и дијарејом (понекад хеморагичном), а тешко 

погођене птице често и угину. Овом паразиту је потребно 6 до 8 дана да заврши свој 

директан животни циклус. Како ооцисте пролазе кроз шизогонију у цревима, цревна 

слузокожа је оштећена, што изазива ентеритис. Клинички знаци се виде 4 до 6 дана 

након инфекције. Неспорулисане ооцисте се излучују изметом и спорулишу у 

топлом, влажном окружењу како би постале инфективне. Важно је напоменути да 

клинички знаци могу постати очигледни пре него што се ооцисте открију у фецесу. 

Лечење ампролијумом, толтразурилом и другим антикокцидијалним лековима је 

обично ефикасно. Два третмана се морају давати у размаку од 5 дана, за најбољи 

ефекат. Превенција и контрола се врте око спречавања приступа инфицираном 
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фекалном материјалу (нпр. постављањем посуда за храну и воду изнад земље) и 

стратешких третмана где је инфекција постала проблем [8]. 

 

3.1.3. Cryptosporidium  
 

          Криптоспоридије су мали интрацелуларни, али екстраплазматски еукариотски 

паразити који су недавно препознати као значајни патогени људи и великог броја 

других домаћих кичмењака. Три птичије врсте, Cryptosporidium baileyi, C. meleagridis  

и C. galli су признати и најмање 10 других генотипова птица врсте Cryptosporidium су 

идентификоване код више од 30 врста птица. C. baileyi се најчешће појављује код 

птица, али C. meleagridis може да зарази људе, као и да изазове до 10% случајева 

криптоспоридиозе код људи [7,16]. 

           Криптоспоридиоза је антропозоноза узрокована кокцидијама из фамилије 

Cryptosporididae. Животни циклус је моноксеничан, тј. одвија се у једном домаћину. 

Зреле ооцисте налазе се у измету инфицираног домаћина и преко контаминиране 

хране и воде доспевају у дигестивни тракт пријемчивог домаћина. Ооцисте су 

инфективне и не захтевају спорулацију у спољашњој средини као код осталих 

кокцидија. Када доспеју у дигестивни тракт, под дејством дигестивних сокова 

ослобађају се спорозоити који инвадирају цревни епител, тако да су сви наредни 

развојни облици смештени интрацелуларно, у паразитоформној вакуоли на врху 

ентероцита. Ооциста је мала, сферична или овоидна, пречника 5-7 µm [2]. 

          Ово је паразит који може да инфицира било коју површину епитела, 

укључујући гастроинтестинални, респираторни и уринарни тракт, коњуктивалне 

вреће и бурзе. Није спрецифичан за домаћина (иако изгледа не прелази са птица на 

сисаре) и често делује као секундарни патоген. Млађе птице су чешће инфициране. 

Није честа код птица кућних љубимаца, али је опасна инвазија за друге сисаре, па и 

човека. Понекад неке заражене птице могу бити асимптоматски носиоци инфекције, 

али имуносупресивне птице често развијају клиничку болест [1,8]. 
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          Клинички знакови код тигрица, патака и гусака могу бити депресија, 

анорексија, ринитис, коњуктивитис, синуситис, трахеитис, упала ваздушних врећица, 

кијање, кашљање, диспнеја и назални исцедак (слика 4). Јавља се и упорна дијареја, 

обилни измет (повезан са малапсорпцијом), бол у стомаку и повраћање. У ГИ тракту, 

Cryptosporidium може инфицирати пљувачне жлезде, црева, дебело црево и клоаку, 

што доводи до ентеритиса (пролива) код амазонских папагаја, ара, какдуа итд [1,6,8]. 

          Постморталним прегледом птица са гастроинтестиналном криптоспоридиозом 

могу се наћи проширена црева која садрже жућкасту течност и атрофија цревних 

ресица. Провентрикуларне лезије су такође описане код инфицираних канаринаца. 

Криптоспоридиоза бубрега је описана и код зеба. Бубрези су увећани и бледи. У 

неким случајевима се сматра примарним патогеном, међутим у већини случајева 

изазива тешке инфекције само код имунокомпромитованих домаћина [6]. 

         Дијагнозу постављамо на основу налаза ооциста у фецесу флотацијом или 

микроскопски, налазом различитих развојних стадијума у мукози црева и плућа [1]. 

         Не постоји успешан лек против криптоспоридија, а тешко их је уклонити с 

обзиром на то да су ооцисте отпорне на многе дезинфицијенсе. Препоручен третман 

је паромомицин сулфат, али је доста скуп и тешко га је набавити. Слабо се апсорбује 

и излучује путем гастроинтестиналног тракта [1,8]. 

         Ооцисте криптоспоридија могу да остану способне за инфекцију и до десет 

месеци. Практично су само амонијак и формол у стању да их потпуно униште. Из тог 

разлога треба водити рачуна о избору дезинфицијенса и када постоји потреба за 

уништавањем ооциста криптоспоридија применити дезинфицијенс који је 

најприкладнији [4]. 
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Слика 4. Назални изцедак сокола са инфекцијом Cryptosporidium baileyi [7]. 

 

3.1.4. Sarcocystis 
 

            Sarcocystis spp. спада у групу протозоа које се могу наћи у мишићном ткиву 

кичмењака, нарочито сисара, у виду издужених беличастих мешкова, циста 

испуњених зоитима. Величина варира од неколико милиметара до 5 центиметара, 

зависно од врсте, а окружени су опном. Имају обавезан хетероксени развојни циклус 

са најмање два домаћина [2,17]. 

           Ови паразити живе у мукози црева, где се сексуално размножавају. Ооцисте се 

спорулисане јављају у фецесу и окружене су танким зидом који често пуца 

ослобађањем спороциста. Спороцисте излучене фецесом сталног домаћина мора да 

прогута прелазни домаћин (глодари и птице). У прелазном домаћину паразит се 

асексуално размножава неколико пута пре него што се цисте изграде у мишићима 

(Sarcocystis) или мозгу (Frenkelia). Животни циклус паразита је завршен када цисту 

код миша или птице прогута грабљивица [7,18,19]. 
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           Изгледа да је инфекција са Sarcocystis falculata ограничена на Северну 

Америку и повезано је са акутним смртним случајевима код разних врста птица. 

Патогеност код птица изгледа зависи од врсте птице и инфективне дозе паразита [6]. 

          Инфекције су обично перакутне, птице могу бити здраве једног дана, а већ 

сутрадан могу бити мртве. Утврђено је да су експериментално заражени какадуи 

угинули 10 до 14 дана након оралне инокулације [6,17,18]. 

          Папгаји се заразе када поједу инсекте (поготово муве и бубашвабе) који су 

прогутали заразну спороцисту. Инфекција је обично фатална код какадуа и сивих 

папагаја. Болест се код папагаја јавља у три различита клиничка облика: акутни 

плућни, мишићни облик и у виду неуролошке болести. Такође је пријављено да 

изазивају миокардитис код папагаја. Дијагноза саркоцистозе се обично поставља 

патоанатомским прегледом, антемортем тестирања укључују биопсију мишића и 

индиректни имунофлуоресцентни тест. Ово може дати лажно негативне резултате у 

акутним случајевима, јер је клиничка болест присутна пре него што су присутна 

антитела која се могу детектовати. Препоручени третмани укључују пириметамин у 

комбинацији са триметоприм-сулфадиазином. Контрола укључује држање опосума и 

инсеката даље од осетљивих птица [8,3,5,16,17,18]. 

 

3.1.5. Toxoplasma 
 

          Toxoplasma gondii је још један паразит кокцидија, али се ретко јавља код 

папагаја. Мачке су дефинитивни домаћини, које избацују инфективне ооцисте у свом 

измету. Папагаји се инфицирају када поједу ове ооцисте. Клинички знаци су ретки и 

укључују губитак тежине, анорексију, општу слабост, атаксију, слепило, 

коњуктивитис и смрт. Дијагноза се обично поставља налажењем различитих 

стадијума токсоплазме у ткивима на хистопатологији. Серологија се такође користи 

за антемортем дијагнозу. Третман је сличан оном за саркоцистозу, иако је коришћен 

и клиндамицин [8]. 
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3.1.6. Giardia  
 

          Протозое из рода Giardia су пронађене у цреву разних врста животиња, 

укључујући домаће и дивље птице [10,19]. 

          Giardia psittaci је покретни паразит који се налази у цревном тракту папагаја 

широм света. Инфективне цисте се повремено преносе фецесом заражених птица, 

које прогута други папагај [8,18,19]. 

          У животном облику разликују се вегетативни облик – трофозоит и циста. 

Трофозоит има два једра и осам флагела и показује билатералну симетрију тела, 

облика је мандолине, али јако танак, тако да личи на лист. У измету се избацује у 

виду циста са четири једра, које могу у повољним условима спољашње средине да 

сачувају инфективност више месеци. Ђардијаза је фекално-орална инфекција која се 

преноси контактом и неисправном водом за пиће. Код инфекције деце, треба 

прегледати кућне љубимце, псе и мачке и по потреби, лечити [2,20]. 

          Инвазија овим протозоама честа је код тигрица, нимфи и агапорниса, голубова, 

а код осталих врста птица је ретка [1,21,22]. 

          Клинички знаци се манифестују као ентеритис и синдром малапсорпције. Они 

укључују губитак тежине, депресију, накострешено перје, хроничну дијареју, 

неонатални морталитет и упорно чупкање перја [8]. 

          Болест може проћи и асимптоматски, а може се појавити депресија, анорексија 

и пролив. Сува кожа и чупкање перја могу бити једини клинички знакови ђардијазе 

код папагаја, али такође и смрдљив воденаст пролив или пролив са примесама крви 

[1]. 

          Giardia може изазвати слаб раст и високу смртност новорођенчади папагаја. 

Стопа морталитета 20-50% је описана у неким зараженим јатима папагаја. Птице које 

се опорављају од инфекције су подложне поновној инфекцији, што указује да се код 

инфекције не јавља дуготрајан заштитни имуни одговор [6,22]. 
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          Дијагноза се поставља налазом карактеристичних циста или покретних 

трофозоита у течној столици, директним микроскопским прегледом. Такође, у 

случају негативног налаза, цисте се могу тражити након концентрације методом 

флотације са цинк-сулфатом, специфичне тежине 1.18. Фазно-контрастна 

микроскопија олакшава постављање дијагнозе, а микроскопира се нативни препарат 

са додатком једне капи Луголовог раствора [3]. 

         Терапију ђардиозе спроводимо метронидазолом (односно ронидазолом, 

диметридазолом) уз надокнаду течности и хране [1]. 

 

3.1.7. Haemoproteus  
 

         Haemoproteus је хемопротозоа која се налази само код птица. Има дистрибуцију 

широм света; у Сједињеним Државама, пријављено је да је уобичајено код увезених 

какадуа. Једном заражена, птица остаје носилац за цео живот [8]. 

         Овај се паразит може срести код домаћих и дивљих голубова и 

колумбиформних птица. Стални домаћин је голуб, а прелазни домаћини припадају 

хематофагним инсектима из фамилија Hippoboscidae и Culicidae. Птице се 

инфицирају када их убоде заражени инсект [2]. 

         Паразит се може наћи у ендотелним ћелијама крвних судова у различитим 

ткивима (нарочито у плућима, јетри и слезини), а такође се може наћи у 

еритроцитима [8]. 

         Ако се јаве клинички знаци, они су повезани са анемијом, спленомегалијом, 

хепатомегалијом и плућним едемом. Систем лимфоидних макрофага постаје 

хиперпластичан. Већина заражених птица имају субклиничке инфекције, али тешке 

инфекције код птица под стресом могу довести до анемије опасне по живот. 

Инфекције могу бити потенциране неком другом болешћу или стресом [6,23]. 
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         Пријављено је да су хлорокин и примакин ефикасни, али је третман ретко 

потребан. Контрола захтева елиминацију инсеката који се налазе у околини птице [8, 

15,24,25,26]. 

3.2. Ендопаразитозе 
 

        Ендопаразити су паразити који живе у телу животиње, најчешће у цревима, али 

се могу наћи и поткожно и у крвним судовима, плућима и срцу. Најчешћи 

ендопаразити са којима се сусрећемо у малој пракси су глисте и пантљичаре [11,27]. 

 

3.2.1. Ascaris  
 

        Ascaridia spp. (приближно 40 врста је пријављено код птица) су једне од 

најчешћих нематода код птица. Аскаридоза је најчешћа код птица држаних у 

кавезима који имају приступ тлу. Уобичајена је инвазија паразитом Ascaridia 

hermaphroditae (величине 25-40 mm x 1 mm) код нимфи, тигрица и ара, а код 

голубова паразитом Ascaridia columbae. Јавља се и Ascaridia galli ( која се јавља код 

галинских птица и папагаја) и Ascaridia platycerci (ограничена на папагаје) [1,7,8]. 

        Они су велики (16-120 mm), жућкасто-бели црви који паразитирају у цревима. 

Женске су често веће од мужјака. Имају једноставан, директан животни циклус. 

Једноћелијска јаја (слика 5) елиптичних дебелих зидова без ембриона са финим 

зрнастим, браонкастим садржајем и безбојна љуска (приближно 80x50 µm) се 

излучују изметом и постају инфективна у околини са одговарајућом температутом и 

влажношћу за 2 до 3 недеље. Јаја су отпорна на спољашње услове и дезинфицијнсе, а 

могу се уништити пламеном или врућом паром. Они могу користити прелазне или 

паратеничне домаћине, као што су кишне глисте или скакавци, али се у њима не 

развијају и не акумулирају. Младе птице су подложније инфекцији од одраслих, које 

развијају одређени отпор и имунитет [1,7].  
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Слика 5. Ascaridia galli, јаја [3]. 

 

        Клинички знаци укључују губитак тежине, мршављење, згужвано перје, зелени 

измет и повраћање. Неспецифични симптоми укључују слабост, анемију, дијареју, 

губитак апетита, бол у стомаку, успорен раст, запрљан отвор клоаке, хромост и 

парализа ногу, и изненадна смрт. Већа оптерећења паразитима могу изазвати 

инвагинацију црева, оклузију и смрт [6,7]. 

        Аскариди насељавају танко црево (слика 6), посебно дуоденалну петљу, али се 

могу наћи и у једњаку, желуцу, телесној шупљини, жучним каналима и каналима 

панкреаса, јајоводу и јајима. Одрасле нематоде и њихове ларве иритирају цревну 

слузокожу, што може довести до едема, хиперемије, крварења, проширења крипти и 

нодулације. Некропсија открива велики број округлих црва у цревима, посебно у 

дуоденалној петљи [7,8,16]. 

        Дијагноза укључује проналажење и идентификацију одраслих црва и/или 

њихових јаја у фецесу поступком флотације [1,7]. 

        Већина антихелминтика је ефикасна против округлих црва. Лечење се спроводи 

пиперазином, пирантелом или фенбендазолом, али и левамизолом. Контрола се 

постиже спречавањем приступа контаминираном фецесу, храни и води. Ако то није 

изводљиво, редовно уклањање глиста (свака 2-3 месеца) је можда неопходно [1,7]. 
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        Инфекција захтева гутање ембрионисаних јаја или ларви; дакле, успешан 

третман треба да комбинује избацивање одраслих црва из црева и уништавање јаја у 

окружењу или нараушавање циклуса, спречавањем да птице дођу у контакт са 

инфективним јајима коришћењем решеткастих подова или обезбеђивање сувог и 

чистог окружења [7,16]. 

 

Слика 6. Аскариди у танком цреву код голуба (Columba livia) [7]. 

 

3.2.2. Baylisascaris procyonis 
 

        Узрокује цереброспиналну нематодозу код многих врста птица. Инфективна јаја 

се уносе у организам гутањем; ларве продиру у цревни зид и почињу да мигрирају 

кроз ткива. Они не сазревају и настављају да мигрирају у облику висцеларне ларве 

мигранс. Када уђу у централни нервни систем, ларве изазивају значајна оштећења 

која доводе до атаксије, тортиколиса, депресије и смрти. У групи мешаних ара, седам 

од десет потенцијално изложених птица развиле су атаксију, тортиколис и депресију 

након што су биле у контакту са ракунима. Ларве B. procyonis су идентификоване у 

цереброспиналном ткиву 6 птица. Најранији клинички знаци настали су 35 дана 

након потенцијалног контакта са ракунима. Друге птице су развиле клиничке знаке 
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болести након 9 месеци. Ној и два емуа су развили прогресивну атаксију (две до три 

недеље) и на крају су угинули. Налази некропсије су укључивали мултифокалну 

енцефаломалацију можданог стабла и малог мозга узроковану ларвама Baylisascaris. 

Инфективна јаја су пронађена на земљи са нојевих пера [1,6]. 

        Зато што се никакви дијагностички стадијуми паразита не испуштају у животну 

средину, а нису доступни ни комерцијални серолошки тестови, овај паразит се 

нормално дијагностикује хистолошки на обдукцији. Најбољи начин контроле је 

спречавање приступа слободних ракуна у волијере и да се на тај начин спречи 

контаминација животне средине овим дуговечним јајима [6]. 

        Ова болест није забележена у нашим крајевима, али с обзиром на то да не 

постоји адекватна терапија, ради превентиве болести ваља имати на уму да је могућа 

њена појава код птица које се држе у спољашњим волијерама [1]. 

 

3.2.3. Capillaria 
 

       Капиларидозу изазивају нематоде које припадају родовима Baruscapillaria, 

Capillaria, Echinocoleus, Eucoleus, Ornithocapillaria, Pterothominx и Tridentocapillaria. 

Птичја капиларидоза је хетерогена група нематода од седам родова, сви спадају у 

фамилију Trichuridae, подфамилију Capillarinae.  Њихова таксонимија је 

компликована и често доводи до забуне, јер су појединачне врсте често наведене под 

различитим именима, синонимима или су распоређене у комплекс врста под једним 

именом [7,14]. 

       Ово су чести, малени, концу слични паразити (до 25 mm дебљине и 0,1 mm 

ширине) птица кућних љубимаца, а најчешће инвадирају аре, канаринце, тигрице, 

голубове и друге птице из породице кокоши. Развојни циклус је директан. Јаја 

постају инфективна за две недеље и врло су отпорна у спољашњој средини. Адулти 

се завлаче у мукозу једњака, вољке и танких црева. Скоро их је немогуће видети 

голим оком. Јаја имају бачваст облик (слика 7), бледа су, чепови на половима мање 
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су испупчени. Јаја се избацују несегментирана, а у повољним условима влажности  и 

температуре ембрионирају у инфективну ларву првог стадијума која има добро 

развијен стилет. Код неких врста јаја мора појести кишна глиста у чијим се ткивима 

развија инфективна ларва првог стадијума [1,2,7]. 

 

 

Слика 7. Јаја унутар одраслог црва код домаћег голуба (Columba livia) [7]. 

 

       Различите врсте насељавају различите сегменте птичјег ГИТ, од усне дупље до 

дисталног дела танког црева. Мешовите инфекције нису ретке, при чему је један 

домаћин заражен са неколико врста које паразитирају на различитим локацијама. 

Капилариди могу имати директан или индиректан животни циклус. Код врста са 

директним животним циклусом, јаја избачена фецесом ембрионирају у повољним 

условима спољашње средине (Eucoleus contortus: 24 до 40 дана, Baruscapillaria 

obsignata: 3 до 13 дана), а након достизања L1 стадијума постају инфективна за 

осетљиве птице. У ГИТ птице ослобађају се ларве које се даље развијају у 

гастроинтестиналној слузокожи до сазревања. У просеку, препатентни период траје 3 

до 4 недеље. Могу се користити паратенични домаћини. Код капиларида са 

индиректним животним циклусом (Pterothominx caudinflata, Eucoleus annulatus) 

обавезан је посредни домаћин попут олигохета, да би паразит постао инфективан. 



Јелена Дејанац Дипломски рад Преглед литературе 

19 
 

Степен и брзина развоја унутар прелазних домаћина варира између врста. Код неких 

су ларве инфективне већ након излегања у цревима глиста, док код других они 

захтевају даљи развој. У зависности од врсте капиларида, птице се инфицирају 

гутањем инфективних јаја, која су слободна или од стране прелазних домаћина [7,24]. 

       Клинички симптоми варирају у зависности од интензитета инфекције, врсте 

паразита и осетљивости домаћина. Код неких заражених птица нема клиничких 

знакова или су они минимални. Неспецифични клинички знаци укључују губитак 

тежине, анемију, дијареју, наборано перје и поремећај централног нервног система. 

Капилариоза се често јавља у три облика: орофарингеални, езофагеални и цревни 

(слика 8). Знаци који упућују на капилариозу орофаринкса укључују наслаге на 

слузокожи, жућкасто-беле плакове, грануломе и апсцесе у ждрелу и језику. 

Езофагеални облик обухвата проблеме са гутањем и контрактилношћу једњака. 

Веома лепљив, тамнозелени измет, понекад са примесама крви, сугерише за 

интестинални облик капилариозе. Тешка инфекција доводи до лошег варења и 

апсорпције [7,26]. 

       Ови паразити могу изазвати упалу, ексудације, улцерације, хиперкератозу и 

задебљање слузокоже од усне дупље до провентрикулуса. Честе су секундарне 

бактеријске или гљивичне инфекције, које доводе до компликованих лезија у виду 

фибронекротичних плакова. Интестиналне врсте изазивају задебљање, ерозије и 

улцерације цревне слузокоже. Озбиљност лезија варира у зависности од врсте 

паразита и интензитета инфекције [7,25]. 

       Дијагноза се поставља откривањем карактеристичних јаја са двоструком 

перкулацијом у фецесу. Стругање сумњивих лезија или фекална флотација могу се 

користити за откривање карактеристичних јаја [6,8]. 

       Лечење може бити тешко, јер је отпорност на антихелминтике уобичајена. 

Потребно је пратити одговор на терапију. Лечење се спроводи мебендазолом, 

фенбендазолом или ивермектином. Могу се појавити и резистентни облици паразита. 

Третиране птице треба одвојити 48 сати од осталих и дезинфиковати кавезе. Терапију 

треба поновити након 6 недеља [1,8]. 
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       Контрола животне средине ради спречавања приступа инсектима и 

контаминираног измета је од суштинског значаја [8]. 

 

Слика 8. Црева испуњена капиларидима код зебе (Fringilla coelebs) [7]. 

 

3.2.4. Syngamus trachea 
 

       Инфекција паразитом Syngamus trachea честа је код патака, гусака, и код птица 

из породице кокоши и то најчешће код младих птица, али и код дивљих птица. Птице 

се најчешће заразе у волијерама које имају земљани под, а резервоар овог паразита су 

и дивље птице. Болест се јавља од пролећа па до јесени [1]. 

       Ова нематода позната у народу као црвени црв, паразитира у трахеји птица 

(слика 9). Мужјак је дужине 2-6 mm, а женка 5-10 mm. Мужјак је копулаторном 

бурзом стално причвршћен за вулварни регион женке, тако да виси са тела женке као 

привезак. Одрасле женке полажу јаја у лумен трахеје, која се затим искашљавају, 

гутају и прелазе у фецес да би ембрионирала у спољашњој средини. Јаја су безбојна, 

овална, на оба крају имају неизбочене поклопце, величине 85x90x50 µm. Развој 

инфективне ларве трећег стадијума одвија се унутар опне јајета у спољашњој 

средини  и у повољним условима траје 7-14 дана. Након пероралног уношења, ларва 
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се ослободи опне јајета у новом домаћину и инвадира зид дуоденума одакле одлази у 

јетру миграцијом преко крвних судова или перитонеалне шупљине. Треће 

пресвлачење се одвија у плућима где стиже након два дана. Млади адулти срећу се 

након седам дана, а полно зрели, у копулацији, већ након 9 дана од започете 

инфекције. Препатентни период износи 12-17 дана. Као паратенични прелазни 

домаћини могу да служе кишне глисте, пужеви или ларве мува [2,7,16].  

       Клинички симптоми за сингамозу код веома осетљивих домаћина (тј. птица 

дивљачи, паунова) укључују кашаљ, крв у кљуну, тресење главом, истезање врата, 

дисање отвореног кљуна и звукове шкргутања. Неспецифични знаци укуључују 

слабост, губитак тежине и мршављење. Код тешких инфекција, смрт може наступити 

као последица улцерација трахеје, анемије и гушења. Болест је најчешће хронична. 

Одрасле паразите можемо видети у трахеји ако је осветлимо и мало истеглимо врат 

птице [1,6,7]. 

       Црви се везују за слузокожу трахеје и бронхија изазивањем упале са механичким 

оштећењем и иритацијом. Код озбиљно заражених птица, црви могу блокирати 

лумен трахеје изазивајући гушење. Пнеумонија код младих птица је резултат 

одговора домаћина на миграцију ларви кроз плућа. Одрасли црви се хране крвљу, али 

је укупан губитак крви изазван њиховим паразитизмом минималан. Старије птице не 

показују симптоме, али су велики резервоар инфекције за младе птице, нарочито код 

фазана, где је смртност велика [2,7]. 

       Дијагноза се поставља налажењем и идентификацијом одраслих црва у трахеји и 

бронхијама, ендоскопски или током обдукције. Могу нам послужити и клинички 

симптоми и налаз карактеристичних јаја у фецесу и/или у усној дупљи [7,15]. 

       Терапију спроводимо фенбендазолом (2,5%), ивермектином или тиабендазолом, 

али паразит је осетљив на све антихелминтике, а можемо га понекад и ручно 

уклонити. Током и након третмана птице могу показати тешке респираторне 

симптоме, јер се трахеални црви морају искашљати [1,7,16]. 

       Контрола инфекције се мора ослањати на смањење броја заражених 

паратеничних домаћина у окружењу птица, уништавањем кишних глиста, пужева и 
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других прелазних домаћина који преносе овог паразита. Сингамоза је најопаснија за 

младе птице, дакле, пријемчиве врсте у проблематичним областима треба да буду 

редовнo дехелминтисане у интервалима од 2 до 4 недеље, посебно током летњих 

месеци [7,15]. 

 

Слика 9. Syngamus spp. показујући карактеристичан Y-облик. [7]. 

 

3.2.5. Stenostoma tracheocolum 
 

       Инвазије овим паразитом познате су једино код птица и то свих врста, а честе су 

код зеба, канаринаца и нимфи, док тигрице ретко оболе. Сматра се да су агапорниси 

отпорни на инвазију овим паразитом. Паразит је величине 0,7 x 0,4 mm, видљив 

попут тамне тачке, живи у душнику, бронхијама, синусима и ваздушним врећицама. 

Препатентни период траје више недеља до више месеци, а читав животни циклус 

проведе у птици [1,16]. 

       Знакови болести су губитак телесне масе и гласа, диспнеја, кашљање, кијање и 

смрт. Код мекокљуних птица, нарочито код златних зеба, али и канаринаца 

Stenostoma tracheocolum често узрокује типичне дисајне шумове, трзање репом и 

тешко дисање. Један од клиничких знакова је и пружање главе према напред у 



Јелена Дејанац Дипломски рад Преглед литературе 

23 
 

настојању да се олакша дисање. Због снажне иритације дисајног тракта најуочљивији 

знак болести је обилно излучивање слузи. Појављује се трахеитис, али могућа је и 

пнеумонија. Последично, често долази до секундарне бактеријске инфекције [1,17]. 

       Дијагноза се поставља на основу анамнесичких података, клиничког налаза, и 

налаза паразита у душнику и то поступком просветљавања, при чему су паразити 

видљиви као црне тачкице, које се померају. Јаја паразита могу се, такође пронаћи у 

фецесу или у слузи душника. На обдукцији, паразити су видљиви као црне тачкице у 

мукози [1,28]. 

       Лечење се спроводи ивермектином, а морају се извршити најмање две 

апликације. Власника треба упозорити да су реинфекције уобичајене ако околина 

није прописано очишћена па је често потребно више пута поновити третман. За 

сузбијање секундарних бактеријских инфекција паралелно се препоручује давање 

антибиотика широког спектра (нпр. триметоприм/сулфаметоксалол или 

енрофлоксацин) 7-14 дана у води за пиће [1]. 

 

3.3. Ектопаразитозе 
 

       Код птица су најзначајнији ектопаразити они које можемо сврстати у ред 

Siphonopterida (буве) и Mallophagida (ваши), као и Arachnea (пауци) с редовима 

Gamasida и Acaridida. Буве су проширене свуда, различите врсте паразитирају на 

многим врстама птица, а често служе и као вектори. Сишу крв птицама, лако их је 

дијагностификовати обичном лупом и уклонити, тако да опсежна терапија није 

потребна. Могу се населити и различити крпељи, нарочито код голубова, те сишући 

крв изазивају последичну анемију [1]. 

       Како бисмо тачно утврдили о којим ектопаразитима се ради најбоље их је 

скинути са коже, крустозних промена, односно перја и фиксирати у 50 %-тном 

алкохолу ради даље детерминације. Спреј за мачиће на бази пиретина олакшаће 

сакупљање паразита са птице (1 кап испод крила је довољна) [1]. 
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3.3.1. Dermanyssus  
 

       Dermanyssus gallinae је гриња – ваш (слика 10), величине 0,3 до 0,5 mm, која се 

храни крвљу птица и активна је само ноћу. Током дана живи у пукотинама станишта. 

Женке одлажу јаја у околини, а одрасле јединке развијају се за седам дана. Нарочито 

се намножи током летњих месеци када је спољашња температура виша од 25ºC, те 

може напасти и човека, нарочито када се много намножи нпр. у голубљим гнездима. 

Ова гриња може бити и преносилац неких заразних бактеријских болести. Честа је у 

волијерама, посебном оним који омогућавају приступ дивљим птицама [1,8]. 

       Гладне јединке су беле боје, а насисане крвљу, су ружичасте до црвене боје. 

Dermanyssus gallinae се одликује великом плодношћу. Током једног гонадотрофног 

циклуса, женка полаже 3-20 јаја у пукотине зидова или у гнезда птица. После 

неколико дана излазе ларве са три пара ектремитета, које се преко два нимфална 

стадијума преображавају у нимфе. Прво пресвлачење наступа за 24-30 сати, када 

настаје протонимфа, која се после сисања крви за 3 дана пресвлачи и прелази у 

деутонимфу, а ова за око 4 дана у адулта. Преко дана се скривају у пукотине зидова а 

ноћу су изразито активни, те се хране крвљу домаћина. Одрасле јединке се одржавају 

у животу и током више месеци гладовања [2]. 

       Клинички знакови болести су немир, анемија, свраб и заостајање у расту, 

посебно код младих птица. Јавља се још и губитак перја, често гребање, прекомерно 

чешање, умор, смањена производња јаја, птице напуштају гнезда, диспнеја и смрт 

[1,7]. 

       Птице захваћене грињама које сишу крв често показују анемију и лошу 

кондицију тела. Осим присуства одраслих гриња и/или њихових јаја на перју живих 

или мртвих птица, понекад је могуће пронаћи угризе величине убода на кожи 

(нарочито испод крила). Гриње и њихова јаја се понекад могу наћи током обдукције у 

садржају црева, али и током стандардних микроскопских прегледа фекалија. Гриње 

које сишу крв успешно преносе неколико заразних болести (Arbovirus, богиње птица, 

Salmonella enteritidis, Pasteurella multocida, Coxiella burnetii и Borrelia anserina) [7]. 
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       Дијагноза се може поставити на основу налаза гриња, а можемо их пронаћи на 

тај начин да увече прекријемо кавез тканином и ујутру потражимо паразите на 

тканини. Када дође до анемије, респираторних проблема и угинућа, нарочито у 

гнезду, чак и без видљивог присуства паразита на птицама, увек треба посумњати на 

овог паразита [1,7,29,30,31]. 

       Пренос је директан, са птице на птицу, активним кретањем гриња између кавеза 

и волијера, преко људи, глодара и дивљих птица. Током тешке инфестације, гриње се 

могу наћи свуда у волијери (на птицама и њиховој околини) и лако ће пузати по 

људима, изазивајући значајан свраб [7,32]. 

       Лечење увек треба да укључује и птице и њихово окружење. Лекови који се 

користе за лечење птица могу се давати парентерално (интрамускуларно и 

субкутано), као што се може применити и запрашивање и прскање. Терапија се 

спроводи третирањем кавеза ивермектином или пиретрином тако да се кавез запраши 

или урони у раствор лека током дана [1,7,15,30].  

       Профилакса подразумева употребу акарицида у животној средини и на птицама, 

посебно пред сезону размножавања. Преглед и профилактички третман птица које 

улазе у јато. Контрола вектора гриња (заражене птице, дивље птице, глодари, итд.). 

Редовно испитивање птица на присуство гриња [7]. 

 

Слика 10. Црвена гриња и јаја под микроскопом [7]. 
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3.3.2. Knemidocoptes 
 

       Ова инфекција је врло честа код тигрица, али и код других пситацина, као и код 

врапчарки. Клинички знакови болести су пролиферативне лезије најчешће по ногама. 

Код папагаја узрочник је кожни паразит, најчешће Knemidocoptes pilae, док код 

голубова  и птица певачица узрочници су и K. mutans те K. jamaicensis који радо 

паразитирају на ногама. Младе птице су обично предиспониране, али и одрасли могу 

бити заражени у одређеним ситуацијама. Постоји генетска предиспозиција за развој 

Knemidocoptes инфекција, јер само неколико птица у групи може бити заражено. 

Селективна имуносупресија може бити предиспонирајући фактор, али није 

документована [1,6]. 

       Одрасле женке величине су 0,4 x 0,3 mm. Развојни стадијум (јајашца, ларве и 

нимфе) траје три до четири недеље. По епидермису се стварају типичне 

хиперкератозе сунђерасте структуре. Инфицирана птица може месицима бити без 

клиничких симптома болести, али стрес или неке друге болести попут тумора, могу 

активирати болест. Осим сунђерастих сивкастих, беличастих или жућкастих 

накупина на кљуну (слика 11), могу се појавити и абнормалности кљуна, рагаде и сл. 

[1,34]. 

       Knemidocoptes pilae може захватити и регију око очију, клоаке или друге делове 

коже [1,33]. 

       Дијагноза је обично једноставна, јер је изглед лезија карактеристичан. Дијагнозу 

постављамо на основу патогномоничног клиничког налаза и налаза гриња или 

јајашца у струготинама коже са повређених места. Струготине можемо ставити у уље 

или 50 %-тни алкохол те посматратити под микроскопом [1,8,33]. 

       Терапију спроводимо најчешће ивекмектином (0,02-0,27 % отопљеним у 

пропиленгликолу) тако да се лек ресорбује перкутано (spot on поступак). Лечење 

ивермектином могуће је и ињекцијски, као и per os, али капљица правилно 

припремљеног разређења апликована на подручје између врата и главе (задња страна 

окципиталне кости) показала се врло успешним начином лечења. При већим 
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променама терапију треба неколико пута поновити, најчешће у размацима од по шест 

дана. Власника треба упутити да детаљно дезинфикује место (кавез) на којем је птица 

боравила. Веће хиперкератозе могуће је делимично уклонити с 5 %-тном раствором 

салицилне киселине. Уколико промене нису јако изражене, због лепшег изгледа 

птице можемо оштећена подручја (кљун, ноге) намазати и парафинским уљем или 

маслиновим уљем [1]. 

 

Слика 11. Knemidocoptes pilae код папагаја (Melopsittacus undulatus) [8]. 

 

3.4. Контрола паразитских болести 
 

3.4.1. Биосигурност 

 

       Биосигурност значи предузимање корака како би се ризик од појаве или ширења 

болести унутар или из просторија свео на минимум. Увек се треба придржавати 

добре праксе биолошке безбедности, а не само током избијања болести. 
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Предузимање правих мера може помоћи у заштити птица, пословања и индустрије 

[9]. 

       Предности биосигурности су: 

 Помаже у спречавању ширења болести као што су птичији грип и Newcastel 

болест; 

 Ограничава појаву и ширење болести у просторијама и ван њих; 

 Побољшава опште здравље и продуктивност јата; и  

 Смањује трошкове лечења болести и смањује губитке, што би могло да 

побољша профитабилност.  

       Болест се може ширити путем: 

 Кретање живине, људи, возила и опреме између и унутар фарме; 

 Уношење птица лошег или непознатог здравственог стања; 

 Контакт са другим јатима; 

 Коришћење заједничке пољопривредне опреме и возила, која нису ефикасно 

очишћена и дезинфикована; 

 Контакт са штеточинама или дивљим птицама; 

 Птице које пију из контаминираних извора воде; 

 Птице које једу контаминирану храну; и  

 Незадовољавајуће чишћење и дезинфекција возила, шупа, хранилица, опреме 

и др. [9]. 

       Један од начина на који се болест птица може проширити на друге птице је 

контакт са зараженом дивљом птицом. Контакт може бити директан (преко мешања) 

или индиректан (преко фекалија, контаминација било чега што би тад могло доћи у 

контакт са птицама, као што је храна за животиње, вода, прибор или одећа) [9]. 

       Најбољи начин да се директан контакт са дивљим птицама сведе на најмању 

могућу меру јесте да се држе у смештају – да се држе унутра. Међутим, ризик се не 

може елиминисати само држањем птица у кући. Вирус се може унети у кућу на 

људима и стварима и тако заразити птице. Тако да би требало узети све мере 
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предострожности, како би се избегао индиректан контакт са дивљим птицама. Добре 

мере биолошке безбедности су неопходне. Ако се птице не могу држати у затвореном 

простору, морају се предузети сви одговарајући и изводљиви кораци за смањење 

ризика од контакта са дивљим птицама [9]. 

 

3.4.2. Чишћење и дезинфекција простора и опреме 

 

       Дезинфекција је веома значајна мера која улази у састав профилаксе. Она је 

веома важна у оквиру редовних мера, а у случају појаве заразних болести 

дезинфекцији се мора поклонити посебна пажња [5]. 

       Дезинфекција (лат. desinficire – ослободити, очистити од заразних клица) је 

поступак уништавања или онеспособљавања микроорганизама у одређеној средини. 

Основни циљ дезинфекције јесте да се униште патогени микроорганизми, њихови 

вегетативни и спорогени облици, као и да се смањи број микроорганизама на 

површинама и предметима до тог степена да уколико се пренесу на здраву животињу 

нису у стању да изазову болест [5]. 

       За избор дезинфицијенса важно је добро познавати отпорност узрочника. 

Основни принцип при томе је да се одабере дезинфекционо средство које за кратко 

време ефикасно уништава узрочника одређене заразне болести [5]. 

       Пре сваке дезинфекције опрему и простор треба детаљно механички очистити, 

што је најважнија претпоставка успеха дезинфекције. Тако ће се уклонити и до 95% 

микроорганизама, а такође и органске ствари које онемогућавају дезинфицијенсима 

непосредно деловање на микроорганизме [1]. 

       Први корак је одабрати средство за чишћење, нпр. глутаралдехид, натријум 

карбонат или катјонске детерџенте [1]. 

       Поступци чишћења хранилица, посуда за отпад и сл., разликују се од чишћења 

кавеза. Посебан је проблем чишћење дворишта, квеза и простора где се налази стеља 
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или слично. Стељу или земљани под у волијери треба прскати раствором 

кватернерног амонијака у размери 1 : 10 000 што такође спречава подизање прашине. 

Сву трулу стељу треба уклонити, спалити, а може се и дубоко закопати и прекрити 

хлорним кречом. Сву опрему која се користила при уклањању стеље, попут грабљи, 

вила, лопата и сл., треба пажљиво очистити и дезинфиковати. Чврсто грађене кућице 

најбоље се чисте помоћу вруће паре, кључале воде или користећи се једним и другим 

заједно [1]. 

       Када су опрема и просторије очишћене, могу се дезинфиковати. Вућа вода и пара 

добар су дезинфицијенс и у многим случајевима делотворнији од хемикалија јер се 

њима пере, а уједно, због високе температуре и дезинфикује. Међутим, овим начином 

дезинфекције не уништавају се бројни патогени микроорганизми који стварају споре. 

Пара под притиском осигурава најбољу физикалну дезинфекцију. Она најбоље делује 

када је загрејана површина сасвим мокра. Али понекад се не примењују уређаји за 

пару, већ се примењују хемијски раствори [1]. 

       Идеални дезинфицијенс мора имати велику гермицидну моћ, бити стабилан, а 

деловање му не сме слабити у присуству органских ствари, затим треба бити добро 

топљив, а ако је у облику емулзије, стабилан. Мора добро продирати, с тим да не сме 

нагризати метал нити га белити или му мењати структуру. Од велике је важности да 

је нешкодљив за људе и животиње [1]. 

 

3.4.3. Едукација власника  

 

       Већина људи који одаберу птицу за кућног љубимца могу очекивати дуг (већина 

птичијих врста живи дуго година), захвалан однос власник – кућни љубимац. 

Ветеринар специјализован за подручје које се бави болестима птица кућних 

љубимаца треба пратити здравље птице и у том смислу заједно с власником има  

веома важну улогу. Ако се набавља нова птица, било би врло корисно да је пре 

смештаја у нови простор, или довођења ка другим птицама, ветеринар детаљно 

прегледа [1]. 
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       Када се ради о сумњи да је птица болесна, већ при првим знаковима болести 

потребно је консултовати ветеринара. Ветеринар треба упозорити власника птице да 

су то животиње које врло вешто скривају прве знакове болести. Зато треба 

напоменути да је преглед потребно уговорити на време како не би било прекасно за 

птицу [1]. 

       При првој посети прави се картон са свим подацима о птици. Препорука је да се 

понесу сви лекови који су до тада давани птици, како би се лакше утврдили сви 

подаци потребни за идентификовање болести [1]. 

       Птицу је на преглед потребно довести у њеном кавезу који пре тога није чишћен 

2-3 дана. Када то није могуће (нпр. због величине кавеза) птица се може довести на 

преглед и у тзв. транспортном кавезу. Пре транспорта уклони се посуда са водом [1]. 

       Пре него што се купи птица, такође би било корисно консултовати се са 

ветеринаром. Ветеринар који познаје карактеристике већине врста птица може 

помоћи и може саветовати при одабиру птице која би одређеном власнику по свим 

карактеристикама највише одговарала [1]. 

       Савети о томе како препознати здраву птицу помоћи ће будућем власнику. 

Здравље птице тешко је проценити, зато је едукација о томе како идентификовати 

барем оне видљиве знакове болести, корисна. Квалитетан продавац птица, било у 

продавници са љубимцима или приватни узгајивач, врло ће ценити добро 

обавештеног купца [1]. 

       Власника је потребно едуковати и како правилно сместити и хранити птицу. 

Ветеринар може препоручити одговарајуће играчке и додатке у кавез за птицу, као и 

тип и величину кавеза, прибор за храну и воду. Треба размотрити различитости и 

расположиву храну што ће омогућити бољу исхрану за одређену врсту птица [1]. 

       Ветеринар специјализован за болсти птица може помоћи око одгоја птице 

љубимца. Птице морају научити да гризење или друге лоше навике нису 

прихватљиве у кућној средини, али исто тако, власници морају имати реалну слику о 

томе шта могу очекивати од одређене врсте птица. Ветеринар може објаснити 

власнику шта је то нормално, а шта абнормално понашање птице [1]. 
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3.4.4. Терапија 
 

У терапији паразитских болести папагаја користе се бројни антихемлминтици, 

али се при њиховој апликацији строго мора водити рачуна о дозама и начину 

апликације код различите врсте папагаја. У табели 1 су нам дати најчешће 

коришћени антипаразитици код папагаја, њихове дозе (mg/kg), начин апликације као 

и индикације [1,34,35]. 

 

Табела 1. Антипаразитици [1]. 
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4.0. ЗАКЉУЧЦИ 
 

            На основу консултоване литературе могу се извести следећи закључци: 

 

1. Најзначајније протозое које паразитирају код папагаја су Trichomonas, 

Coccidia, Cryptosporidium, Sarcocystis, Toxoplasma, Giardia, Haemoproteus. 

2. Најзначајније иендопаразити су Ascaris, Baylisascaris procyonis, Capillaria, 

Syngamus trachea, Stenostoma tracheocolum.  

3. Најзначајније ектопаразити су Dermanyssus, Knemidocoptes. 

4. У терапији се користе бројни антихелминтици, при чему се строго мора 

водити рачуна о дозама и начину апликације код различите врсте папагаја.  

5. Биосигурносне мере и даље имају велики значај у контроли паразитских 

болести папагаја. 

6. Интегративни приступ подразумева адекватно држање и негу папагаја, 

дезинфекцију и терапију, што представља основу за добру контролу 

паразитских болести папагаја.  
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