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§oi! pollution with patasite eggs and laruae at fut-bealing animal farms ,

These investigations were conducted to determine
bearing animals, including foxes, minks and racoon do
I - łrefiveen the rows of cages, II - 250 m from the farr
nematode eggs and larvae were searched for in 100 g o

examined eggs of Toxocara canis, Toxascaris leonina
stenocephala were determined. The greatest amount
firmed in the soil between the rows of cages. In the dist
and U. stenocephala eggs occured. In the second exp
todes studied increased slightty and depended main
investigative material gathering. Through efficacious
to restrict the environmental pollution with nematode
th ęe ,specific invasions.

Pro dukcj a zw lęrzęc a wpr ow adza do środowi ska gle -

bowego znacznę ilości materii organicznej w postaci
kału, moczu, resztek pokarmowych, a także bakterie,
p as oży§ i wirusy. W wydalina ch zw ier ząt fu terkowych
często notuje się obecność nicieni zrcdzaju Tbxocara
(2, 6, I2). Wykorzystanie agrotechniczne takich od-
chodów jako nawozu do upTaw polowych, stwarza
problem epidemiolo grczny ze względu na obecność w
nim pasożytów oraz ich form rozwojowych. Istnieje
więc prarvdopodobieństwo wzrostu inwazji tych pa-
sożytów i zagrożente zdrowia nie tylko zwierząt, ale i
Iudzt (4, 5,8,12,I4).

Celem pracy było określenie częstotliwości wystę-
powania jaj i larw nicieni w próbkach gleby z fenl
zwlęrząt futerkowych,

Matedał i metody

Materiał do badari parazytologicznych pobierano w cią-
gu 2 lat, w środkr-r sezonu wegetacyjnego w trzech fermach:
A- grupującej 500 lisów i 2 tys. norek, B 22tys.lisów i
3 tys, jenotów oraz C 25 tys. lisów,

W ramach profilaktyl<i weterynaryjnej w badarrych
obiektach przeprowadzano regulanre odrobaczanie zwie-
rząt oTaz odkazanie karmideł, sprzętu i klatek. Materiał
pobierano w następujących micjscach: I między rzędami

Summary

klatek, II 250 m od granic fenny, III w odległości 300 m
od granic fermy. Próbki gleby w celu stwierdzenia obecno-
ści pasożytów przewodu pokarmowego badano metodą

Quinna i wsp. (2). Ocenę zagrożenta parazytologicznego
przedstawiono w postacillczb i wartości w odsetkach (%).

Istotność różnic sprawdzano testem chi2. W pracy przyjęto
5oń ryzyko błędu wnioskowania.

Wyniki iomówienie

Wyniki badania gleby podano w tab, I,2 i 3, We
wszystkich badanych fermach, stwierdzono inwazję
Toxocara canis, Toxascaris leonina, Ancylostoma ca-
ninum, [Jncinaria stenocephala. Obecność w próbkach
gleby jaj i larw tych nicieni wskazuje na znaczne za-
rob acz eni e zw let ząt w fermach. Naj lic zniej występo -

wały jaja T. canisw fermie C,tj.22lI00 g gleby mię-
dzy rzędami klatek (I) oraz larwy T caninumw fermie
B - 10/100 g gleby (I). Przez cały okres badań obser-
wowano i stotni e wi ększą lic zb ę j aj pas ożytów między
rzędami klatek ntżpoza granicami ferm, tj. w II i il
miejscu pobrania próbek. Ekstensywność inwazji ni-
cieni w badanych obiektach wzrosła w drugim roku
b adań l zalę żała pr ze de w s zy s tkim o d 1 i c zby zw ier ząt
zgrupowanych w fermie otaz od miejsca pozyskiwa-
nia materiału do badań. Swiadczy to o dużym zantę,
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czyszazęnlu gleby
pasoŻytaml, coprzy
suchych porach
roku i znacznychru-
chach powietrza
moze prowadziĆ do
przenoszenn JaJ na
Znaczne odległoŚci.
Przypadkowe do-
stanie się jaj nicieni
Toxocara qp. do or-
ganizmu człowieka
Wywołuje Zmiany
patologicznew toż-
nych narządach,
okreśiane jako syn-
drom wędrującej
larwy ocznej, czy
tez wędrującej lar-
wytrzewnej (3,8,9,
11, 13). Uwzględ-
niając fakt, że 48,8-
95,8o/o populacji li-
sów zagrożonych
jest nicienięm T ca-
nis, a jajawykazują
znaczną opornośc
na czynniki Środo-
wiskowe i środki
dezynfekcyj ne,
przedstawione Wy-
niki badań sąsygna-
Łem, żę mięsożerne
zwl,erzęta futerko-
We mogą byĆ ŹrÓ-
dłem niespecyflcz-
nych inwazji u ludzi
(I, J, 10, 13, 14).
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Tab. 1. Wyniki badań parazytologicznych
gleby na obecność jaj nicieni

Tab. 2. Wyniki badań parazytologicznych gleby na
obecność jaj i żywych larw nicieni
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Tab.3. Liczba i odsetek (%) jaj i larw badanych pa-

sożytów w 100 g gleby w zależności od miejsca pobra-
nia próbek
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Dlatego też należy
dęy { do o gr anlczanta zanieczy szczenla śro dowi ska
fońami roŻwojowymi nicieni poprzezskuteczne i re-
gularne odrobaczan ie zw ierząt.
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