
Praca oryginalna Original papet

Dynamika inwazii nicieni z rodziny Strongylidae
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examined by the.flotatiorr method according to Fulleborn and McMaster. Despite treatment in November
1999, alltłr. P"imitive Polish Horse mares ńre infected łvith Trichonema and Śtrongvlus-ĘPe:ńematodes.

The mean invasio,n, intensiĘ of nematodes in Januar_y was 3.6 thousand epg., 2.47 thousand ćPgl, in,March,
3.77 thousand epg; in,May,4.ó thousand epg.in July and 6.15 thousand epg. in October. Following the:nćxt
treatment of the mares in November 2000, invasion intensity łvas reduced to 125 epg. The mean, invasion
intensiĘ of March-born mare foals was as follows: 1,7 thousand epg. in July, 3 thousand epg. in Octobe6 and
in 2.8 thousand epg. in December, whereas the intensiĘ of Strongylidae invasion in May-born mare fo,als,wa§
2.7 thousand epg. in Jul1,, 4.8 thousand 

"pg., 
in Octoher and 15.7 thousand epg. in December. In April-born

epg. in July, 5.5 thousand epg. in October,,and 10.2
foals invasion intensiĘ was as follow: July -- .
8,9 thousand epg. The intensĘ of nematode s,

eradicate Strongylidae invasion. Foals residing toget
infected with Strongylidae, and mare foals are moie''s

Inwazje pasożytów wewnętrznych u koni są po-
wszechne, chorują zarówno konie młode, jak i doro-
słe, rasowe i prymitywne (6, 8). Większość z nich do-
tknięta jest inwazją nicieni z rodziny Strongylidae,
rzadziej Parascaris oraz Strongyloides (2, 4).

Powszechnośc inwazji wymienionych pasożytów
orazbraktypowych objawów choroby nie uczula ho-
dowców do stałego ich zwalczania (5). Nalezy pod-
kreślić, że zxvalczanie helmintoz u koni korzystających
wiosną i latem zawszę zĘch samych pastwisk utrud-
nia likwidację pasozytów. Ekstenslłvność inwazji ni-
cieni u koników polskich waha się od 75-100% (9).
Podobnajest ona u koni roboczych i w stadninach (3)
oTaz uklaczy (1). Ostatnie badania (7) vłykazaĘ, że
nawet drł,ukrotne odrobaczanie koni w ciągu roku
(kwiecień i grudzień) nie likwiduje inwazji Strongyli-
daei glist.Leczęnię koni w kwietniu preparatem Eqva-
lan powoduje spadek ekstensyrvności inwazj i z 52,20ń

do 23oń, a po podaniu tego samego leku kolejny razw
grudniu obniża się ona zę I00oń do II,Ioń. Koniki
polskie są jeszcze silniej dotknięte tnwazjąsłupkow-
ców niż koniki z chowu alkierzowego i konie robocze
(11). Fakt ten wskazuje na duże zanieczyszczente ja-
jami i larwami stajni, wybiegów, a szczegóInie pa-
stwisk, na których całą dobę od wczesnej wiosny do
późnejjesieni pasą się te zwierzęta.

Celem bldalt.była ocena przebiegu w cyklu rocz-
nym inw azji nicieni z r odziny S trongyl i dae u klaczy t
pochodzących od ntch źrebtąt,

Matetiał imetody
Badania przeprowadzono w Stacji Badawczej Rolnic-

twa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt PAN
w Popielnie, na |I klaczach koników polskich w wieku 5-11
lat i 1l pochodzących od nich zrebiętach. W marcu 2000 r.

w badanej grupie koników dwie klacze urodziĘ klaczki, w
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Tab, l. Dynamika inwazji słupkowców u klaczy i źrebiąt koników polskich
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kwietniu wszystkie cztery klaczę urodziły ogierki, w maju
2k7aczę urodziĘ klaczki, dwie ogierki, a w czetwcu jedna
klacz urodziła ogierka.

Klacze wraz ze źrebiętami w okresie chowu alkierzowe-
go przebywaĘ w boksach orazna wybiegach, a od maja do
paźdztemlka korzystaĘ z pastwiska. Utrzymanie zwierząt
było dobre, klacze w okresie cl,Ęy otrzymywały siano,
marchew oraz paszę treściwą a po urodzeniu źrebiąt kar-
miono je sianem i paszą treściwą wiosną latem i wczesną
j esienią j adły tylko trawę na pastwisku. Zr ebięta początko-
wo ssaĘ mleko, późniejjadły trawę, a jesienią i zimą siano
oTazpaszętreściwą. W pażdziemiku 1999 r. i 2000 r. wszyst-
kie klacze zostĘ odrobaczone fenbesanem.

Kał od klaczy t źrebiąt pobierano ze stanowiska. Pierw-
sze pobranie wykonano w styczniu, a kolejne w marcu.
maju, październiku i grudniu 2000 r. Kał od żrebtąt, tabe
ze stanowiska pobrano w lipcu, październlku i grudniu
2000 r. Próbki kału badano metodą flotacji wg Frilleborrra
(ocena ekstensy,wności inwazji - E i.) i McMastera (ocena
intensywności inwazji I.i.) (10).

Wyniki i omówienie

Mimo odrobaczantaklaczy koników polskich w li-
stopadzie 1999 r,już w styczniu 2000 r. u wszystkich
zwierząt występowaĘ w kale jaja słupkowców, Sred-
nia intens}rvność inwazji nicieni uklaczy w Ęm mie-
siącu wahała się od ż,5-3,9 tysięcy jaj w gramie kału;
w marcu intens}ryvność inwazji nieco zmalała szczę-
gólnie uklaczy, które rodziĘ lub byŁy w wysokiej cią-
ży.W maju intensywnośc inwazji słupkowców u
wszystkich klaczy .vqyraźnie podniosła się, szczegól-
nie wysoką (6,2 Ęs. epg) stwierdzono u klaczy, która
w czerwcu lrodzlła ogierka. W lipcu i paździemiku
intensywność inwazjt nicieni uklaczy wzrosła w po-
równaniu do poprzedniego okresu osiągając średnio
4,6 Ęs. epg (lipiec) i 6,15 tys. epg (paździemtk), a
w grudniu I. i. słupkowców obntżyLa się do I25 jaj
w gramie kału (tab. 1).

Przebieg inwazjt słupkowców u źrebtąt stale prze-
bywaj ących z matkami i korzy staj ąc y ch z Ę ch s amych
pastwisk, za\ężałnie §lko od okresu badań, ale i płci.
U klaczek urodzonych w marcu, które po raz pterw-

szy w maju wyszĘ na pastwisko, I. i. strongylidów w
lipcu wyno slła I,7 łs. epg, w pażdziemiku 3 tys. epg,
a w grudniu 2,8 fys. epg, zaś u klaczek urodzonych w
maju i będących takżę wraz z matkami stale na pa-
stwisku, I. i. w lipcu wyno slła2,7 Ęs. epg, w paździer-
niku - 4,8 tys. epg, a w grudniu - I5,7 tysięcy epg. U
ogierków urodzonych w kwietniu, które wraz z mat,
kamt zaczęĘ korzystac z pastwiska w maju, I. i. stron-
gylidów w lipcu wyniosła 3,8 tys. epg, w październi-
ku - 5,5 łs. epg, a w grudniu 10,2 Ęs. epg, natomiast
u ogierków urodzonych w maju, I. i. była następująca

- lipiec - 1,9 tys. epg, październik - 2,4 Ęs, epg i gru-
dzień- 8,9 tys. epgzaśu ogierkaurodzonego w częrw-
cu I. i. słupkowców w lipcu wynosiła 100 epg, w paź-
dzierniku 600 epg, a w grudniu - 6,8 tysięcy jaj w gla-
mie kału (tab. 1).

Przebteg tnwazjt w cyklu rocznym słupkowców u
klaczy t źrebtątptzedstawiono na ryc, 1. Intensywność
lnwazjt nicieni z rodziny Strongylidae lklac4l była
znaczna w sĘczniu 2000 r, (3,6 Ęs. epg), w marcu
nieco obniżyła się (2,47 tys. epg), co z-łviązanebyło z
ciąz% a następnie kiedy dochodziło do wyzrebień i
wyjścia klaczy na pastwisko (maj) stopniowo podno-
siła się, osiągając w paździemiku 6,15 tys. epg. Po li-
stop adowym o drob ac z aniu klaczy fenb e s anem Ilc zb a
jaj w kale gwałtownie obniZyła się do I25 epg. Nato-
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Ryc. l. Średnia intensywność inwazji (Ęs.) nicieni z rodziny
Strongylidae u klaczy i pochodzących od nich źrebiąt
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miast intensywność inwazji słupkowców u klaczek
(średnia dla wszystkich grup wiekowych) wzrastała
,wraz z sezonem chowu. Najniższa wystąliła w lipcu
(2,2 Ęs. epg), a najwyższa w grudniu (9,25 §s. epg).
Znacznle ntższa intens},wność inwazji nicieni była u
ogierków. Najniższą stwierdzono w lipcu (1,93 tys.
epg), a najwyższąw grudniu (8,63 Ęs. epg).

Na przebieg inwazji sfupkowców u klaczy wydaje
się wpływać środowisko, w jakim hodowane sąnvie-
rzęta oraz ciĘa, au źrebiąt wiek i czas korzystania z
pastwiska. B etlej ewska ( 1 ) badaj ąc dynamikę słupkow-
ców maĘch u koni w cyklu rocznym stwterdztła, że
mimo dwukrotnego odrobaczania koni w ich kale na-
dal występująjaja nicieni. Najwięcej było ich w mar-
cu oraz od sierpnia do listopada, najmniej zaś w sezo-
nie pastwiskowym. Taki przebieg inwazji altorkaprzy-
pisuje warunkom środowiska - niskiej temperat.rzę,
dużej wilgotności oraz mniejszej liczbie dni słonecz-
nych. Ponadto autorka uw aża, że p oza czynnikami śro-
dowiskowymi larwy słupkowców są przysto sowane do
przetrwania w niesprzyjających warunkach, chroni je
bowiem wylinka. Badania własne w,vdają się także
wskazywać nie Ęlko na możliwość zarużenta się kla-
czy w stajni i na pastwisku, ale i na wzrost podatności
na inw azje w okresie okołoporodowym. Postępuj ący
wzrost inwazji od sĘcznia do maja wskazuje na szyb-
kie odnawianie się inwazji po leczeniu, a poźniej na
jej wzrost Twlązany ze stĘm zarażantem się na pa-
stwisku i zmniejszeniem opornościz-lvtązanej z odby-

Ęm porode m or az laktacj ą. Przebie g inwazj i słupkow-
c ów u źr ebiąt, któr e w r az z matkamt korzy s tĄ z te go
samego pastwiska wskazuje na sukcesyłvnę zarażante
się larwami nicieni znajdującymi się na pastwisku.
Róznice w intensywności inwazji słupkowców u kla-
czek i ogierków świadczą o niejednakowej oporności
na zarńanie się shpkowcami. Znacznie większa in-

tensywność tnwazjt u klaczek świadczy albo o mniej-
szej ich oporności natnwazje, albo o zjadaniuwiększej
ilości zainfekowanej larwami trawy Illb zjadanie kału.

Przeprowa dzone badania wykazaĘ, że j ednokrotne
odrobaczaniek\agzł w ciągu roku nie likwiduje inwa_
zj i słupkowców. Zrebięta pozostaj ąc e wraz z matkami
na pastwisku są od nich silniej zatażone słupkowca-
mt, aklaczki sąbardziej podatne nalnwazje słupkow-
ców niż ogierki,
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STAN ZAKAŹNYCH CHORÓB ZWIERZĄT W POLSCE,
według danych Głównego lnspektoratu Weterynarii w marcu 2002 r.*l

1) Wścieklizna zwierząt domowych - wystąpiła w 5 województwach, a mianowicie: małopol-

skim (1-,1) podkarpackim (2-2), podlaskim (2-2), warmińsko-mazurskim (1-1), wielkopolskim
(2-2). Wściekliznę stwierdzono u 4 psów, 2 kotów, 3 szt. bydła,

2) Wścieklizna zwierząt dzikich - wystąpiła w 1 1 województwach: dolnoŚląskim (1-1), kujaw-

sko-pomorskim (2-2),lubelskim (17-41), małopolskim (3-3), mazowieckim (7-8), opolskim (2-

2), podkarpackim (9-21), podlaskim (9-2O), świętokrzyskim (3-3), warmińsko-mazurskim (4-4),

wielkopolskim (17-37). Zanotowano ją u 126 lisów, 13 jenotów, 1 rysia, 1 hchÓrza i 1 nietoperza.

*)w nawiasach podano liczbę powiatów i miejscowości, w których choroba została sNvierdzona w okresie sprawozdawczyrn.


