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Występowanie pierwotniaków z rodzaju Eimeria
byłoizad1oobiektemzainteresowaniaparazytolog_ów
w Polsce. Do tej pory jedynie Demiaszkiewicz i La-
chowicz (1) przeprowadztli badania nad występowa-
niem oocystŻrodzajl Eimeria u saren i jeleni na tere-

nte PlszĆzy Boreckiej. Stwierdzili oni występowanie
u saren 4 gatunków Eimeria: E. capreoli, E. panda, E,
rotunda i-E. ponderosa, a u jelenia dwóch: E. sordida
t E. elaphi. W niektórych krajach środkowoeuropej-
skich (Ćzechy, Austria) opisano do tej pory u saren 7,

a u jeleni 8 gafunków pierwotniaków z rodzaju Eime-
ria(2,6). DÓtychczas na terenie naszego kraju nie pro-
wadzono badań nad kokcydioząll dzików.

D ane dotyc ząc e pato genno ś c i kokcydiów występu-
j ących u zlv terząt w olno Ę jący ch są ni e li c zne. P e 11 ćrdy
(5 )- s ekcj onuj ąc p adłąs arnę w budap e sztańskim ZO O
ŚtwierdŻił krwotoczne zapalentejelit, a w treści wy-
kazał ltczne o o cy s ty kokcydi ów. Równi e ż Z ajlć ek (7 )
informuje o zwiększonych padnięciach młodych sa-

ren w w}niku inwazji kokcydiów w Czechach w okre-
sie zimówym. U padłych kozląt stwierdził on wysoką
intenslłvno ść zarażentatrzemagatunkami - E. capre-
oli, E.-ponderosai E. superba. Sąto pasożyty charak-
tery zll1 ąc e s i ę duż ą sp e cy fi c zno ś c i ą gatunkow ą.

CelÓm badań było określenie ekstenslłvności zara-

żenia pierwotni akami z r o dzaju E im er i a, s aren, j el eni,

danieli i dzików pochodzących z terenu PomorzaZa-
chodniego.

Matetiał imetody

oznaczono w oparciu o morfologicznąbudowę oocyst we-

dług klucza Pćllerdiego (5).
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Puszczy Boreckiej - 33j0ń (1) i w byłej Czechosło-
wacj i (2). OocysĘ E, capreoli stwierdzon o tamw 27 Yo,
E. panda w 8,60ń oraz E. rotunda w 0,9%o. Jedynie
oocysty E. ponderosa występowały około trzykrotnie
częściej (I4,9%) niż na terenie Pomorza Zachodnię-
go. Ponadto w byłej Czechosłow acji wykazano w 6,7 oń

oocysty E. superba, której obecności nie stwierdzono
w badaniach własnych orazinnychrejonach Polski (1).
Porównując uzyskane wyniki badań zbadaniami pro-
wadzonymi na terenie Austrii stwierdzono niższąeks-
tensyr;vność zarażenia saren w tym kraju (3). Na przy-
kładE. capreoli stwierdzonow I0oń,E. pandaw 50ńi
E. rotunda również w 5oń,U 20% badanych zwierząt
wy stęp owaĘ tnw azj e mi e s z ane, pr zy czym naj c zę ś c i ej
stwierdzano E. capreoli i E. panda (w 12,5oń), następ-
nie E. capreoli i E. rotunda (w 5,4oń) oraz E. rotunda
i E. panda (w 2,Ioń),

Najspospolitszym gatunkiem kokcydii w kale jele-
nibyła E. sordida, którąwykazano w 36,3oń. Pozosta-
łe gatunki kokcydiów wykazano: E, elaphi w I3,Ioń
oraz E. cervi w 7 ,7oń.Inwazje mieszane stwierdzono
w I1 ,)Yo, głównie między E. sordida i E. elaphi.Fatl-
na kokcydiów w Austrii (3) obejmuje 5 gatunkóą z
których tylko dwa - E. sordida i E. elaphi wykazano
na terenie północno-zachodniej Polski. Godnym pod-
kreślenia jest fakt, że E. elaphi (3) stwierdzono na
Pomorzu Zachodnim po Taz drugi w Polsce (po raz
pierwszy stwierdził Demiaszkiewtcz i wsp. (1)).

Stosunkowo skąpe sądane na temat stopnia zarażę-
nia kokcydiami danieli. U tych zwierzątdominującym
gafunkiem kokcydii była E. sordida, którą wykazano
w 43,90ń. E. ceł,vi - 39,00ń i E. robusta I9,5oń. W
około 40oń zarejestrowano tnwazje mieszane najczę-
ściej E. sordida t E. cerlli. O częstym występowaniu
E. sordida u danieli informuje również Rehbein (6),
Autor ten zarazlł również eksperymentalnie jelenia
wy żej wymienioną kokcydią.

Wysoką ekstensywnośc zarażenia kokcydiami
stwierdzono u dzików. Najczęściej występowała: E.
debliecki - 7 5,4oń, następnie E. suis - 53,96oń, E. po-
lita - 3I,]oń oraz E. scabra - 27,0oń. Isospora suis
stwierdzono w 6,35oń, W większości przypadków
stwierdzano u dzików inwazje mieszane 2 i3 - gatun-
kowe, przy czym najczęściej wykazywano wspólne
występowanię E. debliecki z E. suis i E, polita.

Ni ewi e le j e st pub lik acji doty czących kokcydio fau-
ny dzików. Zl<tajów sąsiadujących z Polskąjedynie
na Białorusi prowadzono badania (4) nad ekstensyw-
no ściązar ażenia dzikow kokcydi ami. O o cy sĘ p i erwot-
niaków rodzaju Eimeria wykazano w I8oń prób kału,
a oocysĘ rodzajuIsosporaw Z,IYo. Wbadaniach Ęch
stwierdzono 4 gatunki kokcydiów, nie podano jednak
jakie to byty gatuŃi,

Inw azj e kokcydi ów u, mv ter zy ny płowej charaktery-
zow aĘ się w więks zości przypadków niską intensyw-
nościązarażenia, a w kale stwierdzano pojedlmcze oocy-
sty. Wysoką intensyrłmość inwazji kokcydiów stwier-
dzono natomiast u dzików przy czym w próbach kału,

Tab. 1. Ekstensywność zarażenia saren, jeleni, danieli i dzi-
ków pierwotniakami z rodzaju Eimełia i Isospora

szczegóInie w przypadku E. debliecki, vurykazywano
często ltczne oocysty (100 do 2500 oocystw 1 gkału).

Do tej pory jedynie Demiaszkiewicz i Lachowicz
( 1 ) prowad zili b adania nad ekstensywn ością zar aże-
nia kokcydiami saren i jeleni na terenie Puszczy Bo-
reckiej . Oo cysty kokcydiów autorzy ci wykazali w kale
33,9Yo badanych saren ofaz 30% jeleni. Ekstensyrv-
nośc zarażenia saren była o 30oń, a jeleni o 23oń niż-
szaw Polsce północno-wschodniej w stosunku do za-
r ażenia ty ch zw ter ząt w rej on i e p ółn o c no - z acho dnim.

Reasumując, należy stwierdzić, że pierwotntakt z
rodzajl Eimeria należądo pasożytów często wystę-
pującychu rwterzynypłowej fieleń, sama, daniel) oraz
dzików na terenie północno-zachodniej Polski. Na
szcz e gólną uw a gę zla s fu guj e syfu acj a inw azj olo gicz -
na u dzików, u których ekstensywnośc oraz intensyw-
nośc zarażenia jest bardzo wysoka.
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