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Uvod 
Zajedavstvo ali parazitizem je odnos med dvema vrstama - zajedavcem ali parazitom in gostiteljem 

(v tem primeru konj), pri katerem zajedavec dalj časa živi na ali v gostitelju in mu jemlje hrano. 

Bolezni, ki jih povzročajo zajedavci, imenujemo zajedavske bolezni ali parazitoze.(1) Kondicija ali 

zmogljivost je pripravljenost telesa na napor. (2)  

Vsebina 
Notranji zajedavci ali endoparaziti so gliste (Parascaris equorum, Strongilusi, Strongiloidi), pljučne 

gliste, mali in veliki metljaj, ličinke muhe Gastrophilus intestinalis, trakulje, podančice, praživali 

(Trypanosoma, kriptosporidiji, plazmodiji, babezije, leishmanije, emerije). 

Zunanji zajedavci ali ektoparaziti so uši, tekuti, brenclji ali obadi, muhe (hišna, hlevska, obrazna, 

podrepna), mušice, komarji, pršice, garje, klopi. 

 

Notranji zajedavci, ki so praviloma trajni, povzročajo večjo škodo kot zunanji. Konj, ki je invadiran, 

hujša, ima nesvetlečo dlako, je slaboten, anemičen, zaostaja v rasti, ima nižjo odpornost proti 

boleznim, lahko se pojavijo driske, kolike, edemi na trebuhu in okončinah, zmanjša se mu delovna 

sposobnost, v hujših primerih pride celo do smrti.  

Gliste sodijo med najnevarnejše notranje zajedavce konj. V družini Ascaridae imamo zelo razširjeno 

vrsto Parascaris equorum (sl.1), ki kot odrasla živi v ozkem črevesju. Predvsem je nevarna za mlade 

konje, povzroča zaostajanje v rasti, kolike in obolenja dihal. Invazija z že okoli 100 osebki lahko 

povzroči respiratorno obolenje, z okoli 5000 pa lahko tudi pogin.(1) Nevarna je, ker kot ličinka s 

krvjo migrira iz ozkega črevesja v jetra in nato v pljuča. Ker se hrani s krvjo, povzroča anemijo, v 

jetrih vrta po jetrnem tkivu in jih poškoduje, v pljučih draži tkivo, povzroča kašelj, pride do 

gnojnega nosnega izcedka in sekundarnih infekcij z bakterijami. Ko ličinka dozori, gre v bronhije in 
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sapnik, iz katerih jih konj izkašlja in požre, v ozkem črevesu pa se naprej razmnožuje, tam povzroči 

zaporo črevesja in hudo koliko.  

V družini Strongilydae (sl.2) so zelo patogene tri vrste velikih strongilidov. Hranijo se s krvjo in 

črevesno sluznico, naseljujejo debelo in slepo črevo. Prva vrsta je Strongylus vulgaris  – ko ličinka 

invadira konja, se zavrta v steno ozkega črevesja, nato gre v arterije, ki oskrbujejo črevo s krvjo. V 

arterijah povzroči anevrizme, žile lahko počijo in konj pogine. Žile se lahko vnamejo, nastane krvni 

strdek, ki jih zamaši. Če se zamaši arterija, ki oskrbuje črevo, povzroči smrt dela črevesa (anemični 

infarkt).(1) Druga vrsta, Strongylus edentatus, se kot ličinka prevrta v jetra in izzove hepatitis. 

Ličinka tretje vrste, Strongylus equinus, je nevarna zaradi migracij skozi jetra in trebušno slinavko. 

Med male strongilide spada rod Cyathostomum (sl.3) (družina Trichonematidae) čigar predstavniki 

zaradi številčnosti poškodujejo sluznico črevesja in povzročajo drisko, izgubo kondicije, anemijo, 

razmršeno dlako, koliko. Ob hujših invazijah (npr. po hipobiozi) povzročijo hudo vnetje črevesja, 

drisko, oslabelost, celo pogin.  

Vrsta Strongyloides westeri (sl.4) povzroča akutno vnetje ozkega črevesa pri žrebetih. Zajedalca so 

ugotovili tudi v Sloveniji pri sesnih žrebetih v Lipici. (3)  

Pljučne gliste (Dictyocaulus arnfieldi) (sl.5) naseljujejo bronhe in sapnik, povzročajo atelektazo 

pljuč, kronični bronhitis in parazitarno bronhopneumonijo. Konji težko dihajo, kašljajo, imajo 

izcedek iz nosu. 

Invazije z metljaji so redke. Veliki metljaj, Fasciola hepatica (sl.8), živi v žolčevodih (redko v 

pljučih, razen, če pride tja s krvjo), poškoduje jetra, jetra otečejo, povzroča prebavne motnje. Mali 

metljaj, Dicrocoelum dendriticum, prav tako živi v žolčevodih in jetrnem parenhimu in povzroča 

zadebelitev žolčevdov in jetrno cirozo.  

Ličinke muhe Gatrophilus intestinalis (sl.11) so med najpogostejšimi zajedavci prebavil konj. 

Migrirajo skozi ustno votlino in povzročijo vnetje in razjede na sluznici dlesni, jezika in neba, konji 
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se slinijo. S kaveljčki se pritrdijo na sluznico želodca in jo poškodujejo (razjede, otekline) ter 

povzročajo gastritis. Spremembe na sluznici privedejo do zmanjšanega izločanja želodčnih sokov, 

slabše prebavljivosti krme in do oteženega prehoda hrane v tanko črevo.(4) Pojavi se driska, 

apatičnost in izguba apetita. 

Trakulje ali cestode vrste Anoplocephala magna in A.perfoliata (sl.6) zajedajo v ozkem in debelem 

črevesu konj, A. magna tudi v slepem črevesu in želodcu. Povzročajo anemijo, rupturo stene slepega 

črevesa, prebavne motnje, zmanjšujejo delovno sposobnost živali, konji se znojijo in se hitro 

utrudijo. Boch in Supperer (1977) omenjata med kliničnimi znamenji tudi količni nemir in kronično 

drisko. (3)  

Protozoa ali praživali večinoma povzročajo anemijo, prebavne motnje in hujšanje, naselijo se v 

celice notranjih organov ali v eritrocite.  

Trypanosoma equiperdum (sl.9) povzroča spolno bolezen imenovano koitalni eksantem in paraliza 

pri kopitarjih oz. durina, ki se kaže v spremembah na spolnih organih, edemih po trebuhu, kaheksiji 

in splošnega vnetja urogenitalnih organov. V nadaljevanju so zaznavne lokomotorne spremembe, 

paretična in paralitična stanja.(5) Kriptosporidiji povzročajo prebavne motnje, saj se naselijo v celice 

prebavil konja, anoreksijo in slabo priraščanje. Imajo imunosupresivni efekt.  

Babezije (sl.10) (posebej Babesia equi) povzročajo babeziozo oz. piroplazmozo, naselijo se v 

eritrocitih, izzovejo dvig telesne temperature, anemijo, hemolizo, ikterus, hemoglobinurija. Pogosti 

so podkožni edemi na trebuhu in gastrointestinalne motnje.(5) Plasmodiji se naselijo v eritrocite in 

endotelne celice notranjih organov in povzročajo malarijo, lahko tudi hujšanje in anemijo. Pri konjih 

naseljujejo še predstavniki rodu Leishmania in pa nekateri kokcidiji npr. Emeria leuckarti, ki so 

ugotovljeni v Sloveniji.  
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Podančice, Oxyuris equi (sl.7), ležejo jajčeca z lepljivo substanco, v okolico anusa, kar konja močno 

srbi, zato se drgne, je živčen in vznemirjen in posledično hujša. Čeprav ličinke zajedajo v črevesju, 

(le-te) ne povzročajo večjih težav. 

 

Zunanji zajedavci načeloma povzročajo spremembe na koži, jo dražijo, povzročajo poškodovano 

dlako, anemije, zmanjšanje telesne teže, splošno slabo stanje, le izjemoma smrt. Konji so živčni in 

nemirni, saj se parazitov skušajo otresti. 

Krvnosesne uši, Haematopinus asini (sl.13), izzovejo anemijo in izgubo kondicije, pri mladih živalih 

se upočasni rast. Napadeni konji so bolj dovzetni za ostale bolezni, lokalne (na koži) in infekcijske 

(sistemske) bolezni. Piki in izločki uši dražijo kožo, povzročajo srbenje, zaradi česar se živali 

praskajo, grizejo in povzročijo poškodbe kože (kraste, brezdlačna mesta, infekcije). Podobne 

spremembe na koži povzročajo tudi tekuti (Werneckiella equi) (sl.14). 

Obadi ali brenclji (družina Tabanidae) povzročajo večjo izgubo krvi, do 300ml dnevno(6), anemijo, 

so prenašalci virusa IAK in različnih bakterijskih infekcij. Imajo boleč ugriz in konji z občutljivo 

kožo lahko na mestu ugriza dobijo koprivnico.(6)  

Hlevska muha (Stomoxys calcitrans) (sl.17) in podrepna muha (Hippobosca equina) sta nadležni, 

imata boleč pik (na mestu lahko nastanejo otekline in kraste) in sesata kri, kar konja vznemirja in 

povzroča izgubo krvi. Hlevska muha je prenašalka povzročitelja IAK in antraksa.  

Hišna muha (Musca domestica) ne pije krvi, ampak jo srka. Mehanično in kot vmesni gostitelj 

prenaša več kot 60 različnih vrst povzročiteljev bolezni (nekatere bakterije, viruse, spore glivic, 

jajčeca glist, oociste parazitskih enoceličarjev).(6) 

Muha Haematobia irritans pije kri 20 do 30 krat dnevno in povzročajo nastanek sekundarnih 

infekcij, saj na področju kjer pičijo nastanejo rane in kraste.  
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Obrazne muhe (Mucca autumnalis) konj ne pikajo, jih pa močno vznemirjajo, saj se zadržujejo v 

bližini njihovih oči in povzročajo težave z očmi.  

Krvosese mušice (rod Culicoides in Simulium) imajo boleč pik, sesajo kri, zaradi napada v rojih 

konji izgubijo večje količine krvi. Rod Culicoides (sl.12) povzroča preobčutljivost konj(6), saj z 

ugrizom prenese slino v rano, kar kožo draži, nastane rdečica, kraste, brezdlačna področja, kamor se 

lahko naselijo bakterije in nastane vnetje. Mušice iz roda Simulium proizvajajo v slini toksin, ki 

lahko pri napadu roja mušic povzroči pogin konja.(6)  

Komarji (družina Culicidae) so predvsem nadležni, zaradi česar so konji živčni, prenašajo tudi 

povzročitelja encefalitisa. 

Pršice (družina Trombiculidae)(sl.16) in garje (družine Demodicidae, Sarcoptidae in Psoroptidae) 

(sl.15) konje prav tako vznemirjajo in povzročajo slabšo kondicijo. Garje povzročajo iritacijo kože, 

kar je idealno za sekundarne infekcije z bakterijami, lahko pride do manjših abscesov. 

Klopi (družina Ixodidae) sesajo kri, povzročajo anemijo, prenašajo povzročitelje borelioze in 

piroplazmoze, poškodujejo kožo, strupi, ki jih izločajo, lahko povzročijo parezo in paralizo okončin, 

žvekalk in dihalnih mišic.  

Zaključek 
Notranji in zunanji zajedavci povzročajo občutno slabšanje kondicije in splošnega zdravstvenega 

stanja konj, zato jih je treba redno odpravljati oz. zatirati, za ustrezen program zatiranja se lahko 

posvetujemo z veterinarjem. Notranji zajedavci večinoma povzročajo hujšo patologijo, za zatiranje 

se uporabljajo antihelmintiki v različnih oblikah, s preiskavo iztrebkov pa se lahko pogostost njihove 

rabe ustrezno prilagodi. Zunanji zajedavci večinoma povzročajo nemir in nervozo konj, zatiramo jih 

z repelenti in insekticidi. Ključ je higiena v hlevih in na pašnikih ter redno odstranjevanje iztrebkov 

ter ustrezen program odstranjevanja zajedavcev. 



 6

SLIKOVNA PRILOGA: 
 
Notranji zajedavci (endoparaziti) 

 
Slika 1:  

Parascaris equorum 

 
Slika 2: Strongylus spp  

Slika 3: Cyathostomum spp. 

 
Slika 4: Strongyloides 

westeri  
Slika 5: Dictyocaulus 

arnfieldi 
 

Slika 6: Anocephala perfoliata 
 

         
     Slika 7: Oxyurus equi  in jajčeca v okolici anusa 

 
Slika 8: Fasciola hepatica 

 

          
Slika 9: Trypanosoma spp.           Slika 10: Babesia spp.               
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Slika 11: Gastrophilus intestinalis in ličinke v želodcu 
 
 
Zunanji zajedavci (ektoparaziti) 
 

                                
Slika 12:  Culicuides spp. in posledice                  Slika 13: Haematophilus in posledice pikov 
                 pikov mušice             
 
 

                                         
Slika 14: Werneckiella        Slika 15: Sarcoptidae spp.             Slika 16: Trombiculidae spp. 
               equi         .                        
 

                      
Slika 17: Stomoxys calcitrans in posledice na koži (kraste) 
 
 
 
Viri slik: 
www.wikipedia.org 
www.ento.csira.au 
www.abc.net.au 
http://images.google.si 
www.animalworldnetwork.com 
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