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Występowanie motylicy wątrobowei
u krów mlecznych w północno-wschodniej Polsce
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Michalski M,, Romaniuk K.

Liuer Fluke (Fasciola hepatica L.) in dairy cows in Noilh-East Poland

Summary
Investigations were carried out on 993 cows in 14 breeding farms in 1998-1999. ln 871 cows feces from

rectum rvere collected and examined in the laboratory; eggs of Fasciola hepatica were detected in 36, that is
4.13Yo. The most extensive invasion of fasciolosis was observed in dairy cows from the Myszyniec area (ż0%)
and in farms in the north-east Olsztyn area (8.7-16.7o/o); the lowest prevalence was observed in the west of the
Olsztyn area (2.2-3.3rń).In 6 (42.80ń) out of 14 investigated farms liver fluke was not observed.

The research showed that the significantly decreased extensive invasion of Fasciola hepatica in dairy cows
in North-East Poland was not cau§ed by systematic treatment, but was influenced by environmental indica-
tors, mostly from acidĘ of wateą where miracidiums die and snails - intermediate hosts of Fasciola hepatica
- do not develop.
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Spora |iczba podmokłych pastwisk, nisko położo-
nych łąk oraz wypasanie zwierząt od wczesnej wio-
sny do późnej jesieni sprawia, ze w niektórych rejo-
nach północno-wschodniej Polski fascjoloza powinna
występorł,ać stacj onam i e i być pT zy czynąpoważnych
strat. Przeprowadzone badania (5, 6, 10, 11, l3) wy-
kazały, że ekstensywność lnwazji F. hepatica w by-
łym województwte olsztyńskim w latach I95]-1964
wahała się od 22,7 -3] ,60/0, w latach osiemdziesiątych
10,9-550^, a w latach 1992-1994 9,35-22,50ń (tab. 1).

F ascj o l oza j e st gro zną p ar azytozą przeżuw aczy (I,
15). Przywry osiadłe w przewodach żółciowych wą-
troby powodują powazne zaburzenia przemiany ma-
terii, prowadzące m.in. do wychudzenia, osłabienia
apetytu, okresowych zaburzeń ze strony przewodu
pokarmowego, zaburzeń w rozrodzie, obniżenia od-
porności na infekcje oraz zmniejszenia wydajności
mleka (2, 5,9). Stwierdzono, ze krowy odrobaczane
dają od 132,9-255 kg mleka więcej od nieodrobaczo-
nych (7, 10) i mająo 13 dni dłlższy okres laktacji (10).
Stwierdzono też, że krowy z motylicą ważą średnio o
39,9 kgmniej od zdrowych, a u bydła limousin odmo-
tyliczenie młodych buhajków i wolców pozwoliło na
skrócenie okresu opasu o 39 dni i przyrost masy ciała
o 3-12 kg (a). Ogromne straty ekonomiczne powstają
też z powodu konfiskat wątrób (3, 6, 12, I4).

Pryw aty zacj a słuzby weterynaryjnej, zani ech anie
zw alczania fas cj o 1o zy z budżetu c entralne go, sp adek

sprzedaży leków przeciwmotyliczych, skłoniły auto-
row do oceny ekstensywności inwazj i F. hepatica l
krów mlecznych, których liczba w ostatnich dwóch
latach zaczęła w zrastac.

Matetiał imetody
Badania przeprowadzono w latach 1998 i 1999 w 14

gospodarstwach hodowlanych utrzymujących krowy mlecz-
ne. Krowy od wczesnej wiosny do późnej jesicni wypasa-
ne były na pastwiskach, Pojono je wodą studzienną dowo-
zoną na pastwisko, częściej jednak korzystały ze zblomi-
ków wody stojącej.

W okolicy gdzie prowadzono badania pogoda nie od-
biegała od średniej wieloletniej. Koniec kwietnia był czę-
sto chłodny, a pierwsza dekada maja ciepła i wilgotna. La-
tem było sporo dni ciepłych i słonecznych. Pod koniec sierp-
nia i we wrześniu pojawiały się opady.

Warunki panujące na pastwiskach, z których korzystały
krowy w zasadzie sprzyjały rozwojowi ślimaków Autorzy
nie prowadzili poszukiwań ślimaków, a tylko ograniczyli
się do okresowcgo badania pH wody deszczowej w kilku
miejscowościach. Krowy badanych stad na początku lat
dziewięćdziesiątych odnlotyliczano Acedistem, następllie
przez szereg lat stosowano Flukiver, a w ostatnich dwóch
latach podawano nieregularnie klozante1 (Flukiver 5 inj.) i
oksyklozarri d (Zanll), a czasaln i albendazol (Valbazen l 0%).
Preparaty te podawano raz do roku, zwykle przed wypę-
dzeniem zwierząt na pastwisko albo jesienią, po zakończc-
niu sezonu pastwiskowcgo.
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Objaśnienie: * badania koproskopowe

Tab. 1. Ekstensywność inwazji moĘlicy wątrobowej u bydła
rv woj. olsztyńskim w latach 1957-1994 (ocena poubojowa
i koproskopowa)

Na przełomie kwietnia i maja 1998 r. od krów mlecz-
nych w gospodarstwie Bęsia, Rzeck, Bredynki, Janów, Mi-
łakowo, Łabędnik i Bałcyny oraz w 1999 r. w gospodar-
stwie Wenecj a, Parcz, Karolewo, Gęsie Góry, Wopławka,
Nadrowo i Myszyniec pobrano jednorazowo z prostnicy
kał. W laboratorium zkażdej próby pobierano około 5 g
kału i poddawano sedymentacji. Uzyskany osad przeglą-
dano w korytku KR-2 pod lupąbiokularową (8),

Wyniki iomówienie
Badane zwierzęta nie wykazywały widocznych ob-

jawów wskazujących na chorobę motyliczą.W prze-
badanych 871 próbkach kału, jaja motylicy wątrobo-
wej stwierdzono w 36, co stanowi 4,730ń. Najwyższa
ekstensywność inwazj i F. hepatica występowała u
krów z okolic Myszyńca 20,00oń i w gospodarstwach
na północny wschód od Olsztyna od 8,690ń (Bęsia)
do I 6,6] oń (B re dynki), a n ajnlższa na zacho d o d O l s z -

tyna - 2,220ń (Łabędnik) do 3,33oń (Bałcyny). Spo-
śród l4 gospodarstw, w których przeprowadzono ba-
dania, w sześciu (42,8%) nie stwierdzono obecności
motylicy wątrobowej u krów (tab. 2). W badanych
próbkach (osad pochodził z 5 g kału) jaja Fasciola
hepatica występowały w liczbie nie większej niż 2,
podczas gdy w latach poprzednich średnia |tczba jaj

motylicy w takiej samej ilości osadu
wahała się od 4-5.

Na wysoką ekstensywność inwa-
zji motylicy wątrobowej jaka wystę-
powała u bydła z okolicy Myszyńca,
Bęsi, Janowa, Gęsich Gór i Parcza
wpłynął sposób wypasu zwierząt
(podmokłe pastwiska) i nieregularne
- zwykle jednorazowe wiosenne le-
czenie. Natomiast brak inwazji F,
hepatica u bydła z gospodarstw
Rzeck, Miłakowo, Karolewo, Wo-
pławka, Nadrowo i Wenecja, które
korzystało także z podobnych pa-
stwisk i nie było systematycznie od-
robaczane,jest trudne do wyjaśnie-
nia. Wydaje się, ze na zmniejszenie
lub eliminację larw fl hepaticawpły-
wa środowisko. kilkuletnie badania
pH wody deszczowej wykazały, że
waha się ono od 4,90-5,80, a niskie
pH powoduje zamarcie miracidiów
oraz śmierć ślimaków. zauważono
także, że w olsztyńskim Centrowe-
cie w 1998 r. sprzedano ponad 100 1

Zanllu i ponad 8 1preparatu Flukiver
5 inj. Przyjmując, ze średnia masa
krowy wynosi 600 kg, wymieniona
ilośó prepar atow przectwmotyliczych
byłaby wystarczająca do odmotyli-
czenia około 1280 krów. W pierw-
szej połowi ę 1999 r. sprzedano tylko
2l lZanllu. co umozliwiłoby odmo-

Tab. 2. Wyniki badań krów mlecznych w kierunku mo§licy wątrobowej w lvy-
branych gospodarstwach Polski północno-wschodniej w latach 1998-1999
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, ,,]]1.,&4 |

tyliczenie około 210 krów. Z danychtych można wy-
ciągnąć wniosek, żę tak duży spadek ekstensywności
inwazji motylicy wątrobowej w ostatnich kilku latach
na terenie Polski północno-wschodniej nie jest wyni-
kiem system aty czrie prowadzonej akcj i odmotylicza-
nia bydła, lecz wpływu innych czynników, prawdopo-
dobnie klimatu i zanieczyszczeniaśrodowiska głów-
nie obnizenia pH wody.
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