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Abstract  
This statistic was made in order to study the degree of infections, but also the 

incidence of various types of endoparasites at Zoo Baneasa's animals colection. The 
parasitoses were identified using the standard qualitative methods. we have tryed to 
reduce the frequency of endoparasitism using specific treatments, strict zoohygienic 
measures, changing the enclosures, reducing the density of the animals and also using 
specific enrichment. 
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Introducere 
 
Infestaţiile parazitare constituie o problemă majoră de management în cadrul 

colecţiilor de animale din grădinile zoologice, cu implicaţii atât asupra morbidităţii şi/sau a 
mortalităţii la animalele afectate (Rao and Acharjyo, 1984; Singh et al., 2009), cât şi asupra 
transmiterii acestor paraziţi la personalul ce se ocupă cu îngrijirea acestor animale, sau la 
personalul medical veterinar care realizează examinarea coproparazitologică.  

Pe lângă aceste aspecte de ordin epidemiologic, problemele de management apar şi ca 
urmare a susceptibilităţii la infestaţie a animalelor, susceptibilitate existentă pe toată durata 
vieţii acestora, prevalenţa fiind mai scazută sau mai accentuată în funcţie de condiţiile de 
întreţinere, sezon, condiţii climaterice, contactul între grupurile de animale, starea 
imunologică a animalelor, precum şi imposibilitatea relativă de a asigura o prevenţie şi o 
terapie eficace, ca urmare a dificultăţilor de administrare la animalele sălbatice din Grădina 
Zoologică, sau a refuzului acestora de a ingera hrana medicamentată. 

 
Material şi metodă 
 
Studiul a fost efectuat în cadrul AGZ Bucureşti, în perioada 2007 – 2009. Au fost 

recoltate un număr de 1786 probe de fecale de la toate speciile de animale aflate în colecţie 
(mamifere, păsări, reptile). Prelevarea probelor de fecale s-a efectuat în coprocultoare cu 
linguriţa, individual – de la speciile ţinute în amplasamente separate, şi colectiv – de la 
speciile menţinute în grupuri. La examinarea coproparazitologică, prevalenţa şi tipul 
paraziţilor au fost analizate prin metode calitative (metoda flotaţiei şi a sedimentului în soluţie 
salină suprasaturată). Identificarea ouălor de paraziţi s-a bazat pe studii de morfologie şi 
morfometrie, cu ajutorul microscopului optic Zeiss Axioskop 40, la care a fost adaptat un 
ocular micrometric PI 10x/23. Dupa recoltarea probelor, pregătirea acestora pentru examinare 
şi examinarea propriu-zisă, s-a efectuat în maxim două ore de la recoltare, utilizându-se, după 
caz, soluţie Lügol sau lactofenol Amann, pentru clarifiere şi colorare. 

 
Rezultate 
 
Rezultatele obţinute sunt prezentate sub formă de tabele, defalcate pe ani, luni, număr 

de probe analizate, specie de animal, tipul parazitului, incidenţă. 
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Tabel nr. 1 

Incidenţa şi prevalenţa parazitozelor la animalele din colecţia AGZ Bucureşti 2007-2009 
2007 2008 2009 

Luna 
N P (%) N P (%) N P  (%)  

Ianuarie 21 3  14,29 39 15   38,47 45 8  17,78 

Februarie 25 8 32 111 13  11,72 46 5  10,87 

Martie 23 1 4,35 19 3  15,79 34 5  14,71 

Aprilie 14 1  7,15 37 5  13,52 26 3  11,54 

Mai 22 2 9,1 32 9  28,13 35 1  2,86 

Iunie 86 20 23,26 11 1  9,1 45 9  20 

Iulie 127 38  29,93 76 21  27,64 20 1   5 

August 136 42 30,89 72 6   8,34 20 2  10 

Septembrie 83 26 31,33 63 15  23,81 38 3  7,9 

Octombrie 76 20 26,32 38 4  10,53 32 12  37,5 

Noiembrie 75 10 13,34 49 16  32,66 16 1  6,25 

Decembrie 32 5  15,63 72 9  12,5 10 0 0 

Total 720 176 24,45 619 117   18.91 367 50  13,63  
N = numar probe analizate; P = numar probe pozitive;  
 
 
 

 
Fig. 1.  Diagrama privind incidenţa parazitozelor în AGZ Bucureşti (2007 – 2009) 
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          Tabel nr.2 
Prevalenţa parazitozelor la mamifere 2007-2009 

  Tipuri de paraziti identificati/numar cazuri pozitive  
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Lei (Panthera leo)  4 18       1   
Tigri (Panthera tigris)  4 38         2 
Jaguari (Panthera onca)   1          
Pume (Puma concolor)  5 22          
Rasi (Lynx lynx)  4 10  1       2 
Pisica salbatica (Felis silvestris)  2        1  1 
Geneta (Genetta genetta)         1    
Lupi (Canis lupus tundrorum)  2           
Ursi (Ursus arctos)    26 1       1 
Ratoni (Procyon lotor)   1 6         
Coati (Nasua nasua)    1         
Cimpanzeu (Pan troglodytes)  1   2  1 3     
Mandril (Mandrillus sphinx)          1 1  
Pavian cu mantie (Papio hamadryas) 7      2      
Cercopitec (Chlorocebus aetiops) 4      2    1  
Macac (Macaca fascicularis)        2     
Cabaline (Equus caballus)     6 10   1    
Capre (Capra aegagrus hircus)          5   
Oi (Ovis aries)          3   
Mufloni (Ovis musimon)     1     12   
Berbeci cu coama (Amotragus laervia)     1     1   
Caprioara (Capreolus capreolus)     1        
Cerb lopatar (Dama dama)     1        
Cerb carpatin (Cervus elaphus)     1        
Bivol (Bubalus bubalis)     1     1   
Taurine (Bos taurus)     1        
Antilopa Eland (Taurotragus oryx)      1 1      
Lame (Lama glama)       1      
Veverite (Sciurus carolinensis)  1        3   
Nutrii (Myocastor coypus) 1      3   1   
Canguri (Macropus eugenii)       2   11   
Porci spinosi (Hystrix cristata)         1   1 
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                                                   Tabel  nr. 3 
Incidenţa parazitozelor la păsări şi reptile 2007-2009 

Tipuri de paraziti identificati/numar cazuri pozitive 

Pasari /  
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Gaini (Gallus domestica) 1 3 1          
Pauni (Pavus cristatus)  1     7    1  
Fazani (Phasianus colchinus) 3 1 3    2      
Bibilici (Numida meleagris)  2 1  1        
Bibilici vulturine(Acryllium vulturinum) 4 1 1          
Rate (Anatidae)   1  2 2       
Gaste (Anser cygnoides) 1 1           
Lebede albe (Cygnus olor)           1  
Lebede negre (Cygnus atratus)       1      
Gaste de Nil (Alopochen aegyptiacus)       4      
Gaste de Canada (Branta canadensis) 1     1       
Flamingo (Phoenicoptrus ruber)   1          
Strut Emu(Dromicaeus novaeholandiae)   1          
Strut Nandu (Rhea americana)  1         1  
Acvila Codalb (Haliaetus albicilla)   1        1  
Condor (Vultur gryphus) 1            
Pelican (Pelecanus onocrotalus)   1          
Porumbei (Columba livia) 7  2    17      
Turturele razatoare ( Streptopelia sp) 1    1        
Cinteze (Fringilidae)  1           
Tucan (Ramphastos sulfuratus) 19      1      
Turaco (Tauraco livingstonii)  1    1 1      
Papagal Ara (Ara ararauna) 1            
Papagal Gri African (Psittacus erithacus)    1   1      
Papagal Amazonian (Amazona aestiva)   1    1    1  
Papagal Kakadu (Cacatua galerita) 1            
Perusi mari (Psittacidae)  1 6 1         
Perusi mici (Psittacidae)   2    1    2  
Crocodil de Nil (Crocodylus niloticus)          1   
Iguane (Iguana iguana)         1    
Cameleoni (Chamaeleo calyptratus)        1     
Gecko Leopard (Eublepharis macularis)        1     
Dragon barbos (Pogona vitticeps)        1     
Broaste testoase (Geochelone spp.)        1    1 
Serpi (Boidae)          4 2  
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Discuţii 
 

Dintr-un număr total de 720 de probe recoltate în vederea diagnosticului 
coproparazitologic, în anul 2007 au fost depistate pozitive 176 de cazuri (24,45%). In anul 
2008 din 619 probe recoltate au fost depistate pozitiv la examenul coproparazitologic 117 
(18,91%), iar în 2009 din 367 probe examinate, au fost pozitive 50 de cazuri (13,63%).  

Prevalenţa parazitozelor în colecţia de animale a AGZ Bucureşti a fost cuprinsă între 
4,35% şi 31,33% în anul 2007, între 8,34% şi 38,47% în anul 2008 şi între 0% şi 37,5% în 
2009. 

 

 
Fig.2. Curba procentuală a  parazitozelor 

 
Se poate observă o curbă descendentă a numărului de probe diagnosticate pozitiv pe 

parcursul celor trei ani de studiu, de la 24,45% în 2007, la 13,63% în 2009. Aceasta se 
datorează măsurilor care au fost luate şi care au constat în: 
- măsuri privind înlocuirea mijloacelor de administrare a hranei pe categorii, separat de 
cele destinate curăţeniei amplasamentelor; 
- schimbarea substratului (aşternutului) ori de cte ori s-a impus; 
- administrarea hranei în hrănitoare adecvate fiecărei specii, reducându-se astfel 
posibilitatea infestării furajului; 
- ridicarea zilnică a resturilor rămase în hrănitoare şi curăţenia acestora; 
- igienizarea corectă a amplasamentelor; 
- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţa prin modificări ale suprafeţelor de locuit şi ale 
substratului; 
- tratamente preventive şi curative utilizând medicamente cu electivitate specifică; 
- întreruperea ciclurilor evolutive prin măsuri de supraveghere şi control al vectorilor 
animaţi (gasteropode, rozătoare, păsări etc.). 

In ceea ce priveşte categoria de paraziţi, mamiferele au fost parazitate pe parcursul 
perioadei de studiu cu patru tipuri de paraziţi (râs – Toxocara spp., Toxascaris spp., 
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Strongiloides spp. şi Ancylostoma spp.; cimpanzeu – Toxocara spp., Strongyloides spp., 
Trichocephalus spp. şi Enterobius spp.), cu 3 tipuri de paraziţi (puma, urs, raton, mandril, 
pavian, muflon, berbec cu coamă, bivol, antilopa Eland, veveriţă, cangur, porc spinos) şi cu o 
singură specie de parazit (jaguar – Toxascaris spp., lup – Toxocara spp., coati – Baylisascaris 
spp., macac – Enterobius spp., caprioară, cerb lopătar, cerb carpatin, taurine – Strongyloides 
spp. şi lamă – Trichocehalus spp.). 

In ceea ce priveşte incidenţa de paraziţi la păsări şi reptile, situaţia a fost următoarea: 
patru tipuri de paraziţi la fazan – Capillaria spp., Heterakis spp., Ascaridia spp. şi Syngamus 
spp.; 3 tipuri de paraziţi la speciile: găini – Capillaria spp., Heterakis spp., Ascaridia spp.; 
păun – Heterakis spp., Eimeria spp., Trichostrongylus spp., bibilică – Heterakis spp., 
Ascaridia spp., Syngamus trahea; bibilici vulturine – Capillaria spp., Heterakis spp., Ascaridia 
spp.; raţă – Ascaridia, Syngamus, Acuaria spp.; porumbel – Capillaria spp., Ascaridia spp., 
Eimeria spp.; turaco – Heterakis spp., Acuaria spp., Eimeria spp.; papagal amazonian – 
Ascaridia spp., Eimeria spp., Trichostrongylus spp.; peruşi mari – Heterakis spp., Ascaridia 
spp., Amidostomum spp.; două tipuri de paraziţi la gâsca domestică – Capillaria spp. şi 
Heterakis spp.; gâsca de Canada – Capillaria spp. şi Acuaria spp.; struţ Nandu – Heterakis 
spp. şi Trichostrongylus spp.; acvila codalb – Ascaridia spp. şi Trichostrongylus spp.; 
turturele razatoare – Capillaria spp. şi Syngamus spp.; tucan – Capillaria spp. şi Eimeria spp.; 
papagal Gri African – Amidostomum spp. şi Eimeria spp.; broasca ţestoasă – Isospora spp. şi 
ouă neidentificate şi şarpe – Oxiuris spp. şi Kalicephalus spp., restul speciilor arătate conform 
tabelului nr. 3 au fost parazitate cu o singură specie de paraziţi. De menţionat că, la broaştele 
ţestoase a fost individualizat un tip de ou de endoparazit, asemănător cu cel identificat de 
Mader (2006), căruia s-a reuşit stabilirea apartenenţei (nematod) însă nu a primit denumire. 
Prin analogie cu rezultatele publicate de Mader, cel identificat în prezentul studiu a fost 
încadrat ca ,,necunoscut’’. 

Studii efectuate în diverse zone geografice ale lumii au evidenţiat valori diferite ale 
prevalenţei infestaţiei endoparazitare intestinale la animalele din grădinile zoologice. Astfel, 
Perez Cordon et al. (2008) au identificat o prevalenţă de 72,5% la animalele (primate, 
carnivore, ierbivore, rozătoare, galinacee, palmipede, ratite) din gradina zoologică din 
Almunecar – Granada. Lim et al. (2008) au efectuat studii pe animalele din grădina zoologică 
(feline, primate şi rumegatoare) în Malaysia evidenţiind valori diferite pentru fiecare categorie 
(89,3%, 54,5%, respectiv, 45,7%). Singh et al. (2009) au examinat 13 specii diferite de 
omivore din Punjab - India, rezultând o prevalenţă de 29.02%. Fernando and Udagama-
Randeniya (2009) au examinat 19 specii diferite de reptile (şerpi, broaşte ţestoase, crocodili) 
din Grădina Zoologică Naţională din Sri Lanka, constatând o prevalenţă de 62%, iar 
Radhakrishnan et al. (2009) au evidenţiat o prevalenţă de 88% la şerpii ţinuţi în trei 
herpetarium-uri din Kerala, India. 

Prevalenţa crescută a diferitelor tipuri de endoparaziţi intestinali impune monitorizarea 
continuă a animalelor din grădinile zoologice. Ca urmare, se impune necesitatea 
implementarii continue în planul managerial de asistenţă medicală a măsurilor de control şi 
prevenţie a apariţiei şi răspândirii bolilor parazitare la animale şi om, fiind recunoscută 
posibilitatea apariţiei antropozoonozelor parazitare. 

 
Concluzii 
 
•Animalele din colecţia AGZ Bucureşti au prezentat o încărcătură parazitară destul de 

variată, cu perioade frecvente de reinfestare; 
•Pe parcursul celor trei ani de studiu s-a constatat o reducere a frecvenţei 

endoparazitismului la animalele din colecţie; 
•Măsurile de zooigienă aplicate au condus la scăderea incidenţei; 
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•Măsurile de reducere a densităţii numărului de animale pe spaţiul existent precum şi 
măsurile de extindere a spaţiului la unele specii au condus la reducerea frecvenţei 
endoparazitismului; 

•Identificarea modificărilor comportamentale datorate captivităţii (coprofagia) şi 
corectarea acestora printr-un ,,enrichment’’ specific; 

•Drenarea suprafeţelor inundabile din amplasamentele animalelor a determinat 
reducerea semnificativă a gradului de infestare; 

•Tratamentele antiparazitare efectuate şi-au dovedit eficacitatea asupra speciilor 
depistate. 
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