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W Stacji Badawczej Rolnictwa Ekologicznego i
Hodowli Zachowawczej Zwterząt PAN w Popielnie
od 1955 r. prowadzi się hodowlę koników polskich

sną trzymane są w stajni, natomiast w pozostĄm okre-
sie przez całą dobę znajdująsię na pastwisku. Koniki
grupy leśnej przez cały rok przebywająw lesie, gdzie
w odpowiednim czasie ogiery pokrywają klacze, ro-
dzą się źrebtęta, a tabuny zajmują wybrane przez sie-
bie tereny i je chronią. Koniki tęw zasadzie nie choru-
ją a tylko spotyka się uszkodzenia skóry przez gałę-
zie, ugryzlenia, a nleraz zmiany po uderzeniach ko-
pyt. Koniki polskie sąbardzo odpome na choroby ukła-
du pokarmowego, oddechowego, a nawet nazabutze-
nia rozrodu. Fakt ten wydaje się wskazywaó na do-
skonałe ich przystosowanie do warunków klimatycz-
nych i glebowych Puszczy Piskiej (2).

Rozw ażając zalety zdrowotne konikow, zwrocono
wcześniej uwagę na pasożyty, m.in. na inwazje słup-
kowców, glist i tasiemców, atakże na inwazję gzażo-
łądkowo -j el itowe go, kle szczy, muchówek, szcze gól-
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nie muchy pastwiskowej, jusznic, bąków, ślepaków
orazinwazje komarów (4, 5).

Celem niniejszych badań była: a) ocena w cyklu
ro c znym zar ażens,a wo lno ży j ący ch koników p olski ch
pasożytami wewnętrznymi, b) identyfikacj a pasoży-
iów występujących u ogiera-przewodnika stada i kla-
czy oraz pochodzących od ntch żrebtąt.

Matetiał imetody

Badania rozpoczęto w maju 1999 r. i prowadzono w od-
stępach dwumiesięcznych do rnaja 2000 r. na 4 tabunach
konil<ów polskich z chowu leśnego. Badaniami objęto -
tabun Naciosa (4 klacze t7 fuebiąt), tabun Osowca (5 kla-
czy i 5 źrebiąt), tabun Tasznika (6 klaczy i 6 żrebiąl) oraz
tabun Tulipana (7 klaczy i 8 źrebiąt), Wędrując wczesnym
rankiem za tabunami, od wszystkich koni pobierano z zie-
mi świezo oddany kał, a następnie po dostarczeniu do la-
boratorium schładzano go aby nie rozwijały się larwy. Pró-
by badano stosując metodę flotacji wg Fiilleborna. Inten-

sywność inwazji (liczba jaj w gramie kału) określano me-
todą Mc Mastera.

Wyniki iomówienie

Konie badanych tabunów przemieszczaĘ się w le-
sie w ściśle określonych porach dnia i granicach wy-



znaczonych przez ogiery. W skrajnych przypadkach
dochodziło do mieszania się tabunów. Latem, w ciągu
dnia koniki w większości odpoczywały w ukryciu, a

wetzjadaĘ śnieg.
Analiza wyników b adań kału wykaz ała, że lv s zy st-

kie konie w tabunie zarażone były nicieniamt, a źre-

w dwóch stadach (Tasznika i Tulipana), a w styczniu

kowców i glisty, a w maju ĘIko Trichonemai Stron-
gylus (tab.2).

Na wahania przebiegu tnwazjt helmintów u koni-

Tab. 1. Ekstensywność i intensywność inwazji pasożytów we-

wnętrznych u koników polskich

Objaśnienie: r,vartości w nar.viasach epg (liczba jaj w tysiącach

lv gramie kału)

Tab.2. Średnia intensylvność inwazji pasożytów wewn, u ko-

nikón, polskich - łącznie dla wszystkich pasożytów

mai Strongylus są ogiery tklacze. Na przykład w ta-

bunie Taszńika, u ogiera - przywodcy stada, stwier-
dzono 6,8 tys. jaj w gramie kału, u klaczy 3,5 tys. a u

EkstensywnOść (%) i intensywnOść (epg) inwazii

TabU n

0sowca l Naciosa Tasznika ] Tulipana

Mai
1 s99

Mal
2000

TlichOnena + strungylus

Panscaris equuum

AnoplocephaIa

Trichonema + Stłongylus

Parascails equuun

AnOplOcephaIa

TrhhOnena + Stłongylus

Parascaris equorun

AnOplOcephala

TilchOnema + Strongylus

Panscałis equuum

Anoplocephala

Trichonema + Strongylus

Panscails equOrun

Anoplocephala

TrichOnena + Słongylus

Parcscails equOrum

AnODlOcephala

70 (2,3)

0 (0,0)

0 (0,0)

1 00 (3,9)

0 (0,0)

0 (0,0)

80 (1 ,6)

30 (0,4)

0 (0,0)

90 (3,1 )

9,1 (0,6)

0 (0,0)

100 (0,6)

0 (0,0)

0 (0,0)

100 (2,5)

0 (0,0)

0 (0,0)

90 (3,4)

0 (0,0)

20 (8,5)

90 (2,8)

33,3 (21 ,7)

20 (1 7,5)

70 (2,5)

33,3 (2,4)

11,1 (0,6)

100 (3,3)

0 (0,0)

0 (0,0)

80 (0,3)

0 (0,0)

0 (0,0)

1 00 (4,6)

0 (0,0)

0 (0,0)

87,5 (2,9)

0 (0,0)

0 (0,0)

100 (3,8)

12,5 (21,0)

0 (0,0)

100 (3,2)

45,4 (2,1|

36,4 (1,3)

100 (3,6)

15,4 (0,7)

30,8 (0,5)

85,7 (0,3)

0 (0,0)

0 (0,0)

75 (3,6)

0 (0,0)

0 (0,0)

1 00 (7,6)

0 (0,0)

10 (0,1 )

1 00 (2,2)

21,Ą |14,7|

10 (1,0)

1 00 (0,4)

31,25 (1,2)

31 ,25 (0,6)

100 (2,9)

6,3 (0,2)

0 (0,0)

88,9 (1 ,0)

1 00 (0,1 )

0 (0,0)

72,7 (1,0J

0 (0,0)

0 (0,0)
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3,2
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Tab. 3. Intensywność inwazji pasożytów wewn. u ogiera-prze-
wodnika, klaczy iźrebiąt koników polskich

wazji dla mechowcow - żywicieli pośrednich tasiem-
ca, a tę dla Źrebtąt.

Wyniki przedstawionych badań wskazuj ąna niej ed-

nakowe zarażente badanych zwrctzą| chociaż koniki

juj
na
C€,

wisku są ogiery - przywodcy stada oraz klacze. Ta-
s i emc e z r o dzaju A n op l o c eph a l a wy stępują głównie u
źrebtąt.
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Objaśnienie: wartości w nawiasach - liczba zwierząt

ł?r^lTjl?ł",
eniu od dwóch

poprzednich tabunów, gdzie największymi siewcami
jĄ Trichonema 1 Strongylus były ogiery w tabunie
Naciosa i Osowca żrodŁeminwazji były klacze. Inwa-

Anoplocepha]a spp. wystę-
Ęlko u kilku klaczy ztabu-
obecność jaj tasiemców w

kale. Należy sądzic, żeklacze te stanowiły źródło tn-

BARCELLOS D. E. S. N., MATHIESEN M. R., DE
|JZF.DAM., KADER I.I. T.A., DUHAMEL G. E.:
Częstotliwość występowania gatunku Brachyspira
u świń z biegunką w Brazylii. (Prevalence of Bra-
chyspira specie§ isolated from diarrhoeic pigs in
Brasil). Vet. Rec. 146,398-403,2000 (I4)

Pato genny krętek B rachy sp i ra ( S erp u.l i n a ) h yo dys en teri a e powoduj e dy-

zenterię ptosia.t, a B. pilosicoli spitochetozę okrężnicy (PCS) Badano 206

rł,ymazów z prostnicy prosia.1 z l7 felm, w których wystąpiła biegunka u pro-

sial rł,ol<resie 30 dni po ich przetransportowaniu z porodór,vki. Właściwośc

izolatów taką jak intensywrrość hemoljzowania krwinek czerwotrych, rodzaj

hemolizy, wytwarzanie indolu, hydroliza hipuranu przebadano rv odnicsieniLr

do szczepów referencyjnych i porórł,nano do rvynikórv analizy PCR Wyizolo-

rł,ano 49 izolatów produkujących B-hemolizę. Drvadzieścia dziewięć (59/%)
uzyskano w czl,stcj hodolvli do badań fenotypowych i genotypolł,ych. osiem
izo]atów pochoclząc;,ch z 6 ferm zidentyfikowano jako B. hyodysenterjae, 15

pochodza3ych z 7 fęrm zidentyfikowano jako B pilosico]j. Szęść izolatów

określono jako słabo B-hemolityczne kotnensaliczne krętki Występowała peł-

na zgodnośó pomiędzy wl,nikami badań fenotypowych a wynikami analizy
genotypu metodą PCR 

G.

ZANELLA A., CoARo R., FABRIS G., MARCHI
R., LAVAZZA A.z Wirus zakaźnego zapalenia
oskrzeli ptaków: izolacja nowego wariantu we Wło-
szech. (Avian infectious bronchitis virus: isolation
of an apparently new variant in Italy). Vet. Rec. 146,
191-193, 2000 (7)

Ceclry wirusa zakaźnego zapalenia oskrzeli ptaków (AB) ulegają ciągłym

zmianom W okresie ostatnich 40 lat stwierdzono ponad 50 serotypów lub od-

mian tego zarazka Nie udało się jednak ustalić czy przyczylątej zmienności
jest presja imlnunologiczna będąca następstwem masowych szczepień, rekom-

binacji zrł,iązanej z infekcjami mieszanym lub z występowaniem serotypów do-

minujących na skutek spontanicznego pojawiania się nowych szczepów Wśród

drł,óch nowych serotypów, które zidentyfikowano lve Włoszech, jeden wyizolo-
rł,ano od brojlerów z ostrym zapaleniem nerek (FA 688/98), drugi od brojlerów

w rvieku 20 tyg z objawami zapalenia dróg oddechowych (AZ 27198), Ptaki

uprzednio szczepiono szczepionkąMassachusscts H120. Seroneutralizac.ja krzy-

żowa \\,ystępowała tylko pomiędzy obydworna nowo wyizolowanyrni szczepa-

lni, brakjej natomiast było w przypadku szczepórv referencyjnych (Massachus-

sets 4], Australia T,7938, CR-88121 i CR-84221) oraz cztefema szczepami

r,virusa AB izolowanymi uprzednio na terenie Włoch
G.


