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Summary

The purp,ose of the paper was to define the number and species of flies pestering cows and primitive Polish
horses. Studies w€re carried out in August 2003 on 22 cows of Polish Red breed, 22 of lowland Black-and_
-White as wó|l as Primitive Polish horŚes: 10 mares, 15 suckling foals and 15 1.5-2-year old stallions and
marćs. The insects were, counted in the corners of eyes, muzzles, cheeks, neck, flanks and back. Studies on the
caught flies revealed that Musca autumnalis prevailed (cows 807o, horses 70oń) with a con,§iderable lesser
number of Stomoryls calcitrans (cows 157o, horses 20oh) and Musca domestica (cow 57o, ponies l0o^). All the
animals studied were harassed by flies, though with varying intensiĘ e.g. in cows of Black-and-White breed
the greatest number of flies were on the flanks (23.6) and neck 18.7) and the least on the backs (9.1). Cows of
Red Polish breed were not harassed so intensively by the flies, and the insects tended to most often gather in
the corners of their eyes (8.8-10.1) as well flanks (l0.3), whereas the least number }ya§ on their backs (4.2).In
the case of maresthe largest amount of flies were found on their backs (17.9), necks (9.2) and corners of their
eyes (93.4-4.8); but in the case of the mare foals they were found on their flanks (10.1) and backs (7.7) and in
stallion foals - ońly on the sides (5.ó). As far as 1.5-2 year's old Primitive Polish horses were concerned the
majority of "flies were on their backs (11.3), in the corners of their eyes (3.5-3.9) and on their flanks (ó.7).
Hypobosca equine was confirmed in the majoriĘ of cases in the Polish horses and most often was found in
mare§ (E. i. 50-72.7 o/o),with a lesser amount in 1.5-2- year old mares (E.i. 46.15-ó4.289/o), stąllions (E.i.26,66-
-45.55) as well as in suckling foals (E.i. 33.3-50%). The intensiĘ of H. equina invasion was a|so unequally
spread with the largest number of flies settling on th,e perineum and anus in the case of 1.5-2-year old mares
(I.i. 5.8) and the least in suckling foals (I.i. 0.6). There were many factors influencing such a significant inva-
sion of flies ańongst the pastured animals. These included a long-lasting spell of warm weather,lack of wind,
an abundańce of'foo'.d, attractive places for hatching and larvae development, as well as small numbets of
natural enemies (swallorv and other insectivorous birds).
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Muchowki, do których zalicza się muchę domową
oraz różne gatunki much pastwiskowych, stanowią
powazny problem w chowie zwierząt (3, 1 0, 1 1 ). Owa-
dy te,żywiąc się śluzem, łzamt, wypływem zranlna-
turalnych otworów ciaŁa, a takżę krwią niepokoją
zwierzęta orazroznoszą drobnoustroje i formy rozwo-
jowe pasozytów. Poza muchami u zwierząt korzysta-
jących w lecie z pastwiska spotyka się inwazje ślepa-
kóq bąków, gzow)komaróq a niekiedy także meszek.
Występowanie wspomnianych owadów uzalężnione
jest od pory dnia, temperatury i wilgotności powie-
trza, slĘ wiatru, a takżę połozenia pastwi ska, Na przy-
kład, w poblizu dużej liczby zbiornikow wody stoją-
cej spotyka się inwazje ślepakóq bąków i komaróą
obok lasu lub środpastwiskowych zadrzewień - gza,
apr7ry szybko pĘnących strumieniach lub rzekach -
meszki ( 1 3 ) Wpływ muchówek na tywiciela nie ogra-

nicza się do niepokojenia i roznoszenia patogenów,
muchowki oddziaĘrłuj ątakże na caĘ organizm ( 1 3 ).
Zw ter zęta n ap a s towane w c i ągu dnia pr zez much ówki
są w stresie, który prowadzi do zaburzeń wewnętrz-
nych, powstawania chorób, a także obniżenia masy
ciała, zmntejszenia wydajności mlecznej krów, a u koni
do utraty siły (4, 5,I4),

Brak w dostępnym piśmiennictwie danych na temat
występowania muchowekl z,łvierzątuĄ.tkowych skło-
nił autorów do podjęcia badah, których celem było
określenie Iiczby i gatunku muchówek napastujących
na pastwisku krowy i koniki polskie.

Materiał i metody

Badania przeprowadzono w lipcu i sierpniu w Stacji
Badawczej Rolnictwa Ekologicznego i Hodowlt Zacho-
wawczej Zwierza! PAN w Popielnie na 22 krowach rasy



Tab. 1. Występowanie muchówek u bydła i koników polskich
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czerwonej polskiej i 22 ni-
zinnej czamo-biŃej oraz na
konikach polskich - 10 kla-
czach, 15 żrebiętach ssą-
cych oraz na 15 ogierkach
i klaczkach 1,5-2-letnich.
Badania obecności much na
konikach i bydle prowadzo-
no w dzień bezwiettzny,
w godzinach popołudnio-
wych. Liczenię owadów
w W znaczonych miej scach
(kaJy oka, śluzawica, po-
7iczki, szyja, boki i grzbiet)
u wszystkich zwierząt po-
wtórzono w lipcu trzykrot-
nie wkolejnych dniach. Do
określenia rodzaju muchó-
wek napasrujących zwierzę-
ta jednorazowo pobrano 20 :l.-l .-'_
owadów z różiych miejsc objaśnienie: * zakres wańośc,i

ciała zwięrzęcia i w oparciu o cechy budowy określano ich
gatunek (12). Dodatkowo u koników oceniono dwukrotnie
(30.07 i 1.08) ekstensywnośc i intensywność inwazjina-
rzeplka(Hippobosca equina) zasiedlającego krocze i oko-
lice odbytu (7).

Wynikii omówienie

Wśród much poddanych badaniom przeważałamu-
cha pastwiskowa Mus ca autumnalls (krowy 80%, ko-
nie 70Yo), w znacznie mniejszej Iiczbie stwierdzono
bolimuszkę Stomoxys calcitrans (krouy 15%, konie
20%) imuchę domowąMusca domestica (Wowy 5%o,

koniki I0%).
Wszystkie zwięrzęta będące przedmiotem badań

byĘ napastowane przez muchy (tab. 1 i 2). Liczba
i skład gatunkowy mrchbyĘ nóżnicowane. Intensyw-
ność inwazji much zalężała od rasy, wieku i płci zwie-
rząt oraz miejsca na ich ciele. Na przyl<ład, u krów
r asy c zamo-b i ałej naj więks z a lic zb a much znaj dow a-
ła się na bokach (23,6) i szyi (18,7), a najmniejszana
grzbiecie (9,1). U krów rasy czerwonej polskiej inten-
sywność inwazji była mniejsza.U zwierząt tej grupy
owady najczęściej obsiadaĘ kąty oka (8,8-10,1) i boki
(10,3), a najmniej było ich na grzbiecie (4,2).

U klaczy much było więcej niż u żrebiąt ssących,
mimo tego że przebywały tazęm. Najwięcej much
stwierdzono na grzbiecie (I7 ,9), szyi (9,2) orazw ką-
tach oka (3,4-4,8), natomiast u żrebiąt ssących - kla-
czek na bokach (10,1) i grzbiecie (7,7), a u źrebiąt
ogierkow - Ęlko na bokach (5,6).

U I,5-2-Iętnich koników polskich, najwięcej much
obsiadało grzbiet ( 1 1, 3), kąty oka (3, 5 -3,9) i boki (6, 7).
W tej grupie zwierząt w zasadzię nie stwierdzono
wyrńnej zależności inwazji much od płci żywiciela,
jedynie u ogierków większa liczbaowadów obsiadała
grzbiet i kąt lewego oka.

U większości badanych koników stwierdzono inwa-
zj ęnarzeplka. Naj częś c iej mucha ta występ owała u kla-

czy (E.i. 50-72,7o/o), następnie u klaczek I,S-ż-Ietnich
(E. i. 46, 1 5 - 64,280ń), u ogierków (E.i. 26,66-45,5 5%)
atakżeuźrebtąt ssących (E.i. 33,3-50%). Na podkreś-
lenie zasługuje fakt szybkiego narastania ekstensyw-
ności inwazjiuzwierząt. Naprzykład, w dniu 30 lipca
maksymalna ekstensywnośc inwazji wynosiła 50%,
a jlńpo dwóch dniach (1 sierpień) wzrosła do ponad
72oń. Szybki wzrost ekstensywności inwazji stwier-
dzono równiez u 1, 5 -2-letnich klaczek - z blisko 50%
do 650ń, u ogierków z 26,7%o do 45,5Yo, atakżę u źrę-
biąt ssącychzponad33%o do 50%. Ogierki, podobnie
jakprzy inwazji much pastwiskowych, byĘ w znacz-
nie mniejszym stopniu opadnięte przez Hipposca equi-
na ntż klaczki. Poza zrożnicowaną ekstensywnością
nwazji H. equina także i intensyrlvno śó nwazjinie była
j ednakowa. Największą liczbę much zasiedlaj ącą oko-
lice krocza i odbytu stwierdzono u 1,S-2-letnich kla-
czek (I.i. 5,8), anajmniejsząlźrebiąt ssących (I.i, 0,6).
Zauvłażono, że liczba narzeptka drugiego dnia badań

Objaśnienie: E.i. ekstensyłvność inwazji - procent zwierząt
zarażonych,I.1. intensy.wność inwazji liczba much, * - zakres
wartości

Tab.2. Występowanie narzepika u koników polskich

1,08 (0-3)-

1,63 (0-3)

1,80 (0-8)

3,00 (0-13)



konikow, p oza klac zami, była mni ej s z a niż p opr ze d-
niego. Fakt ten wskazuje na stałą migrację narzeplka
Zę Zlłv rcrzęcla na zwer Zę.

Na tak znacznąinwazję much u pasących się zwie-
r ząt złożyło s ię wiele czynników. ByŁy to m. in. długo-
trwała ciepła pogoda, brak wiatru, obfitość pokarmu,
dogodne miejsce do wylęgu i rozwoju Iar:w, a także
niewielka liczba naturalnych wro gów (j askółki, j ezy-
ki i inne owadozerne ptaki).

w ogóle jest niedoceniany. Jak podaje Stork (cyt. 9),
skutki napastowan ia by dła ptzez H aemat obi a irrit ans
l Stomoxys calcitrans są ogronme, m.in. o około I4%o

obntżająsię przyrosty masy ciała u bydła opasowego
i o 2-6 kg odsadzonych cieląt, a straty w produkcji mle-
ka dochodzą do około 10-20%. Mignor (9) prowatlzą-
cy badania w Wielkiej Brytanii na bydle poddanym
odstraszaniu much preparatem Coopertix pour on
stwierdził, że w grupie krów leczonych produkcja mle-
ka zwiększyła się o IZYo. Ponadto wykazał uspokoje-
nie krów podczas doju. Występujące na rynku środki
do odstraszania owadów, takie jak Coopertix pour on,
pyretroidy i preparaĘ fosfoorganiczne do oprysku i ką-
pieli lub kolczyki z inkorporowanym insek§cydem,
głównie syntetycznym pyretroidem (1, 2, 6, 8), z po-
wodu zróżnicowanej skuteczności, wysokiej ceny

atakujących bydło i koniki nie jest możliwe, Zatęm

problem muchówek na pastwiskach nie może być
w najblizszym czasie rozw|ązany.
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