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Eualuation of parasitic inuasion of stags on farms and in flee lange conditions

Summary

Herds of stags in farm conditions kept in forest quarters and in field quarters were examined as well as a
herd of stags living lree in a forest. Fresh feaces were collected from the ground. The presence of oocysts, eggs

of tapeworms and gastro-intestinal nematodes were checked using tlre Darling method and larvae of lung
nematodes were examined by the Vajda method. The faeces of stags kept in the forest contained,eggs of gastro-
-intestinal nematodes from the Trychostrongylidae family (40Yoi), oocysts of coccidia {16.7Yr),larves of lung
nematodes (1,0%i) and eggs of the tapeworm Moniezia expansa and eggs of Strongyloides spp. Few flies were
noted on heads and trunks of these animals. In stags from pasture management the extensiveness of gastro-
-intestinal nematode invasion rvas 367o, coccidia 87o and Moniesia expan§a 4"ń.The head and thorax of the
animals wer€ covered by a great number of flies. In samples of faeces from free-living stags only the eggs of
gastro-intestinał nematodes were present. The number of flies covering the body of these animals could not be
estimated.
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Ostatnio w Polsce podejmuje się proby fermowej
hodowli jeleniowatych. Zmienione warunki chowu
zwterzą| standardowe żywienie i nie zawsze dobta
opieka, a szczegolnie stres, sprzyjająobniżeniu natu-
ralnej odporności zwierz{ na róznego rodzaju pato-
geny w tym i na pasozyty. Przebywanie jeleni przez
długi okres czasu na ogTanlczonej powierzchnt oraz
pozostawanie dorosłych zwierząt Tazęm z młodymi
prowadzi do masowych inwazji robaków i kokcydiów.
D o datkowyrn c zynniki em umo z l iwi aj ącym zar ażenie
zwierzątj est przesycona odchodami gleba, szczegól -

nie w poblizu paśników.
Dotychczasowe badania nad parazytofalnąj el enio-

watych prowadzone przęz Demiaszkiewl,cza (.I, 2),
Dr ożdża (3, 4, 6) i Paconia (7 ) wykazały występowa-
ni e wi elo gatunkowych inw azji nicieni żołądkowo -j e-
litowych, płucnych, tasiemców oraz innych helmin-
tów umiejscowionych w więzadłach (Onchocerca spp.)
i tkankach (Filarioidea). Ekstensywność i intensyw-
nośó inwazji robaków u wblno żyjących je|eniza\eży
od wieku zwierząt, miejsca ich przebywania oraz se-
zonu (5).

Mając powyższe na uwadze postanowiono określic
ekstensywność inwazji pasozytów wewnętrznych u
jeleni w trzech typach chowu - wieloletniego kwate-
rowego w lesie, dwuletniego fennowego na polu oraz

wolnego w lesie.. Ocena tych badań mo.ze być pomoc-
na w opracowaniu plogramu zwalczanla pasożytów u
jeleni w zalezności od rodzaju inwazji i stopnia jej
ZaawanSoWanla.

Materiał imetody

Badania prowadzono w Stacji Badawczej Rolnictwa
Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierz{ PAN w
Popielnie w sierpniu 1991 r. Badaniami objęto stada fer-
mowe samic i samców jeleni zasiedlonych w kwaterach w
leśie i w kwaterach na polu oraz stado dziko żyjące w kwa-
terze leśnej Kończewo.

Jelenie w chowie fermowym utrzymywane były w gru-
pach po kilka sztuk. Zywiono je raz dziennie trawą rośli-
nami motylkowymi, paszą treściwą oraz dodatkowo gałę-
ziami z drzew liściastych. Jelenie z chowu leśnego (dzikie)
nie były dokarmiane. Jelenie w chowie fermowym pojono
wodą studzienną dziko żyjące zwierzętakorzystały zna-
turalnych zbiorników wody. Wszystkie grupy zwierz{ ob-
jęte badaniami miały dostęp do lizawek z soli kuchennej.

Swieży kał zbierano z zlemi głównie w okolicy paśni-
ków. Łącznie zebrano i zbadano 75 prób, Kał badano w
dniu pobrania. Do wykrycia oocyst kokcydiów, jaj tasiem-
ców i jaj nicieni żołądkowo-jelitowych stosowano metodę
flotacji wg Darlinga, a do wykrycia larw nicieni płucnych
metodę Vajdy.
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Tab. l. Ekstensywność inwazji pasożytów wewnętrznych i much u jeleni w chowie fermowym i wolnym

Wyniki iomówienie
Wyniki przeprowad zony ch b adań zaw at1o w tab. 1 .

Jelenie obydwu płci z chowu fermowego były w
dobrej kondycj i. Chętnie zladaĘ podawaną katmę. Nie
zauważono także większych rożnic w wycieraniu po-
roża t obecności zimowej sierści.

W próbach kału jeleni z chowu kwaterowego w le-
sie, stwierdzono jaja nicieni zrodziny Trichostrongy-
lidae z ptzewagąTrichostrongylus spp. i Hemonchtts
(40%), następnie oocysty kokcydiów (I 6,] oń), larwy
ni c ieni płucnych (I 0%), 1 aj a tasiemc a Mo n i e z i a e x p c] n -
sa i nicienie Strongyloides spp. orazbardzolicznąin-
w azję much (Mus c a d o m e s t i c a i S t o m oxy s c a l c itr an s)
zasiedlające głowę i grzbtet.

U jeleni z chowu kwaterowego na pastwiskach pol-
nych ekstenslłvność inw azji nicieni żołądkowo-j eli-
towych wynosiła 360ń,kokcydiów 80ń, a tasiemców
M. expansa 4%. Nie stwierdzono jaj Strongyloides i
nicieni płucnych. Liczba much na ciele zwierzątbyŁa
nleznaczrla.

W próbach kału od jeleni dzikich występowały tyl-
ko jajanicieni żołądkowo-jelitowych (u 30% prób) oraz
nieliczne jaj a Strongyloides spp, Nie było oocyst kok-
cydiów i jaj tasiemców. W związkuztym, że nie ob-
selwowano jeleni w ich naturalnym środowisku, nie
wiadomo czy znajdowały się na nich owady. Należy
przypuszczać, że wieczorem i nocą atakowane były
przez komary, aw dzieńprzez muchy kłująco-ssące,
głównie Stomoxys calcitrans.

Pasożytem występuj ącym naj częściej u wszystkich
grup jeleni w Popielnie sąnicienie żołądkowo-jelito-
we. U jeleni z chowu fermowego dodatkowo wystę-
pująkokcydia i tasiemce zrodzaju Moniezia, auzwlę-
r z ąt utr zy myw any c h pr zęz dłu gi e Iata na tych s amych
wybie gach (fermowy chów le śny) takZe nic i eni e płuc -
ne z r o dzajl D i c Ę o c au l us i j elitowe S tron gy l o i d e s spp .

Opierając się na otrzymanych wynikach badańmoż-
na stwi erdz ić, że naj sllniej zar ażone s ą p as o zytami j e -
lenie w chowie leśnym przez wiele latzasiedlających
te same kwatery. U zwierząttych występująpasozyty

z,r ożny ch grup system aty czny ch - pierwotniaki, ta-
slemce, nicienie i owady. Najmniejszainwazja wystę-
puje u jeleni żyjącychna wolności, a pośrednia u jele-
ni na wybiegach polnych oddanychprzeddwoma laty
w użytkowanie.

W fermowym chowie jeleni należy zwracać uwagę
pr ze de w s zy s tkim na m i ej s c e utr zy my w ania zw ieru ąt,
na czas użytkowania kwatery wiek zwierząt oraz, co
najważniejsze, okresowo badać kał na obecność w nim
jaj pasożytów i w zależności od ekstensywności i in-
tensywnośc i inw azji stosować odpowiednie leki. Wy-
daje się, że najlepszymi byłyby preparaty o szerokim
spektrum dziaLania a więc takie, ktor e zabljaĘby nie
tylko dorosŁepasożyty ale i ich lar-wy orazuszkadzały
jaja. Stosowane leki powinny być także nietoksyczne
i łatwe w podawaniu. Lekiem z wyboru moze być m,in.
Albendazol, Flubenol oraz Fenbesan. Wymienione pre-
p ar aty skute cznie nlszcząinwazj ę nic ieni żołądkowo -
-jelitowych i płucnych, tasiemców, a nawet przywr z
rodzaju Fasciola. Nadal otwarty pozostaje sposób po-
dawania leków dzikim zwierzętom. Wydaje się, ze
najodpowiedniejsze byłoby w paszy treściwej po od-
powiednim ichprzegłodzeniu, Nadal nie jest opraco-
wany sposób zwalczania lub odstraszania much, gzów
i komarów.

Chów jeleni w fermach nie jest tak łatwy jak wyda-
je się niektórym hodowcom. Aby utrzymać stado zwle-
rząt na bardzo niskim poziomie zarażęniapasozytami
należy co najmniej dwaruzy wrokupodawać im anty-
helmintyki najlepiej wczesną wiosną i pod koniec
września.
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