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Gzy koniowatych stanowią poważny problem w
chowie tego gatunku zwieruąt (1,3).Występujące na
przełomie zlmy i wiosny objawy osłabienia u koni,
zaburzęnia ze strony przewodu pokarmow ego, łącz-
nie z kolkami, wychudzenie lub pozostawante jeszcze
p ó źną wio sną zimowych wło s ów, wskazuj e naj c zę śc iej
natoczący się proces chorobowy wyłvołany obecnością
Iarw gza(6). Larwy usadowione w ścianie żołądka lub
jelita prowadzą do poważnych zaburzeń przemiany
materii, a nawet zejśó śmiertelnych (2). W Polsce na
temat występowanta gza u koni jest niewiele danych
(4,7 ,8), a na temat intensywności tej inwazji u koni-
ków polskichukazaŁa się jedna publikacja (5). Celem
badań była ocena porażenia koników polskich gzem
Gas teroph i l u s inte s tina] i s w okresie naj intensywni ej -

szych lotów. Okres ten dla pastwisk Stacji Badawczej
Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej
Zw ier ząt PAN w P op ielnie ptzy p ada na o statnią deka-
dę lipca i pierwszą sierpnia.

Materiał imetody

Badarria przeprowadzono 23 i29Ilpca 2001 r. na ko-
nikach polskich z chowu pastwiskowego. Przedmiotem
badań było jedenaście klaczy, dziewięć półrocznych źre-
biąt, dziewiętnaście 1,5-2-letnich klaczek oraz w tym
samym wieku dziewiętnaście ogierków. Porażenie koni-
ków gzem G. jntestina.lrs oceniano po liczbie jaj. Bada-
nia prowadzono w godzinach południowych. W tym celu
u kazde go konika liczono jaja gza na powierzchni l cm]
po stronie przedniej, zewnętrznej i przyśrodkowej sta-

wu nadgarstkowego oraz obydwu stronach pęciny przed-
nich kończyn, a także na grzywie rv losowo wybranych
miejscaclr. Z otrzymanych danych wyliczano średnią
liczbę jaj gza na powierzchni 1 cm2 dla miejsca i grupy.

a dodatkowo wartości te przeliczarro na 7-dniowy przy-
rost jaj wyrażony liczbąoraz w procentach. W dniach
badań rejestrowano temperaturę powietrza, a za okres
23-29lipca 2001 r. liczbę dni z opadami, pochmurnych
i słonecznych.



Wyniki i omówienie

Podczas badafi temperatura powietrza w pofudnie
wynosiła 20-22"C, były to dni słoneczne i bezwietrz-
ne. Od 23 do 29Iipca był tylko jeden dzięń deszczo-
wy, dwa dni pochmurne, pozostałe dni były słoneczne
ibardzo ciepłe. Koniki przęz całądobę przebywały na
pastwisku. Stąd w dowolnych godzinach dnianarażo-
ne były na atak Bzow. Zwykle loty samic gza G. inte-
s ti n a ] i s r ozp o czy nały s ię w go dzinach prze dp ołudni o -

wych (1100-1 130) i trwały do godziny 1600-1700. Szczyt
lotów przypadałna godzinę 1300-1500, nieza\eżnie czy
był to dzień słoneczny, czy pochmumy. Zauważono,
że intenslłvność lotów była ściśle zwlązanaztempe-
raturą powtetrza, a takżę siłą wiatru. W momentach
ki e d|wiał s ilniej szy wiatr o d itr ony j ezi or a Ś niardwy
intensyłvność lotów gza malała. Znacznie więcej sa-
mtc gza fruwało pomiędzy kończynami koników niż
w okolicy grzywy. Stwierdzono, że większa liczba
gzów składńajajanakończynach, gdy klaczki i ogierki
znajdowały się w grupie np. podczas południowego
postoju, zaśw przypadku k|aczy i stojących lub pasą-
cych się obok źrebiąt gzy chętniej atakowały źrebięta.

Wyniki badań przedstawiono w tab, 1 i na ryc. 1,

IJ klaczy ze źrebiętami największaliczba jaj na po-
wierzchni I cm2znajdowała się naprzyśrodkowej stro-
nie stawu nadgarstkowego - 4,18-6 na kończynie pra-
wej i 3,73-5 ,36 nakończynie lewej, nieco mniejsza na
pęcinach, a najmniejsza na grzywie. Przyrost liczby
jaj składanych przez gza w badanych miejscach nie
był jednakowy. Największy procentowy przyrost licz-
by jaj za okres 7 dni stwierdzono na przedniej po-
wierzchni stawu nadgarstkowego, odpowiednio -
403,]o/o kończyna prawa, 555,5Yo kohczyna lewa,
II4,IDń pęcina i I39,6Yo grzywa.

IJ źrebtąt ssących przebywającychprzez całą dobę
na pastwisku wraz z matkami największa liczba jaj
znajdowała się także na sierści po przyśrodkowej stro-
nie stawu nadgarstkowego, abardzo maŁa napęcinie i
grzywie.IJźrebiątptzyrostticzby jajskładanychprzez
samice gzaw ciągu tygodnia był wysoki, np. na sier-

B (8)

ści stawu nadgarstkowego po stronie przedniej koń-
czyny prawej wynosił I6l8,2Yo,alewej ]I8%. Wyso-
ki przyrost liczby jaj był równieź na pęcinie konczyny
lewej (504,5%o) tzewnętrznej powierzchni stawu nad-
garstkowego obydwu kończyn,

U kl acz ek 1, 5 - 2 - letni c h liczb a j aj gza na p ow ięr zchnt
1 cm2była znacznte większa niżuklaczy i źrebiąt ssą-
cych. Podobnie jak uklaczy ze źrebiętami tak i w tym
przypadkl. największa Iiczba jaj znajdowała się na
przyśrodkowej stronie stawu nadgarstkowego obydwu
kończyn. Dlżo też było jaj na pęcinach (1,53-3,31 -
kończynaprawa i 3,11 -kończyna lewa). Liczba jaj
na grzywie wynosiła 0,7 3 -I,9 5 napowierzchni 1 cm2.

U klaczek, w ciągu 7 dni procentowy przyrost liczby jaj
na włosach stawu nadgarstkowego prawej kończyny
wahał się od I07% do I4I,2oń, na lewej odpowiednio
I02,9Yo i243,2\o,na pęcinach zaś odO (kończyna lewa)
do 1 3 0, 8 % (kończyna prawa), a na grz;ywlę 267 oń.

U ogierków, podobnie jak u klaczek, Iiczba jaj na
włosach stawu nadgarstkowego, pęciny t grzywy była
duża. Najwięcej jaj znajdywało się zawsze na przy-
środkowej stronie stawu nadgarstkowego, zarówno
prawej, jak i lewej kończyny. Liczba jaj na pęcinie i
na grzywie wahała się od I,3] do 2,53. Procentowy
przyrost liczby jaj gzaw okresie tygodnia u ogierków
był podobny do przyrostu stwierdzonego u klaczy.
Najwyższy wystąpił na pęcinie kończyny prawej
(2I 5,3%) t na przedniej stronie stawu nadgarstkowe-
go kończyny |ewej (I75,2Yo).

Wyniki przedstawionych badań wskazują na duże
porażente koników polskich gzem G. intestina]is. Za-
uwazono, że źrebtęta ssące, mimo że na początku ba-
danmiały niewielką liczbę jaj na włosach kończyn to
już po 7 dniach przyro st ich był bar dzo duży w porów-
naniu z przyrostemliczby jaj uklaczy oraz klaczek
i ogierków. Bezwzględna liczba jaj na powierzchni
1 cm2 była zaw sze największa u koników 1,5 -2-letnich,
a następnie uk|aczy. Na powierzchni 1 cm2 stawu nad-
garstkowego u zwięrząt młodych,ltczbajaj w ostat-

nim dniu badań wynosiŁa uklaczek 8,42
(koilczyna lewa) I7,3] (kończyna pra-
wa), u ogierków zaś w tych samych
miejscach 7,74 i 6,63, Wskazuje to, że
zwierzęta młode częściej są atakowane
przęz samice gza niż starsze.

podsumowanie

Koniki polskie nięzalężnie od wieku
i płci dotknięte sąinwazjągza Gastero-
philus intestina]is. Częściej ptzez sami-
ce atakowane są zwierzęta młode oraz
klaczę ze źrebiętami. Jaja składane są
głównie na włosach po przyśrodkowej
stronie stawu nadgarstkowego i pęcin.
Najwyższy przyrost liczby jaj składa-
nychptzez gzy w czasię 7 dni ma miej-
sce u źrebiąt ssących.
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R_v-c. 1. Procentolly przyrost liczby jaj gza za okres 7 dni (23.07.-29.07.2001)
na kończt,nach i grzyu-ie koników polskich
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Tab, l. Liczba iaj gza Gasterophilus inleslinąlis na powierzchni 1 cm2 na kończynach oraz grz_vlvie koników Polskich

pęc na pęcina
Grzywa

klacze ze
źreb ięta m i

n = 11

źre b i ęta
0,5-roczne

fl=9

klaczki
1,5-2-1etnie

n = 19

0gie*i
1,5-2-1etnie

1= 19

23.07

29.07

Przytosl liczby

iaiza7 dni

23.07

29.07

Przyrosl liczby

iaiza7 dni

23.07

29.07

Przyrosl liczby

iai za 7 dni

23.07

29.07

Pnyrost liczby
jai za 7 dni

0,27

1,09

0,82
(403,7)

0,1 1

1,78

1,67
(1618,2)

1,53

2,16

0,63
(,l41,2)

2,7g

3,00

0,21
(1 07,5)

0,73

1 ,36

0,63
(186,3)

0,44

2,00

1,56
(454,5)

3,00

3,31

0,21
(1 07,0 )

2,89

3 ,05

0,16
(105,5)

4,18

6,00

1 ,82 (143,5)

2,67

5,11

2,44 |191,4)

6,89

8,42

1,53 |122,2|

6,12

7,74

1 ,62 (126,5)

2,00

2,45

0,45
(122,5|

0,67

1,11

0,44
(165,7)

2,53

3,31

0,78
(1 30,8)

1,37

2,95

1 ,58
(215,3)

0,18

1,00

0,82
(555,5)

0,00

1,44

1,44
(144,0 )

0,95

2,31

1,36
(243,2|

1,53

2,68

1 ,15
(175,2|

0,27

0,82

0,55
(303,7)

0,78

2,55

1,77
(326,9)

3,10

3,58

0,48
(115,5)

2,42

3,26

0,84
(134,7|

3,73

5,36

1,63 (143,7)

1,33

9,55

8,22 (718,0|

7,16

7,37

0,2 (102,9)

5,58

6,63

1,05 (118,8)

1,91

2,18

0,27
(114,1)

0,22

1 ,11

0,89
(504,5)

3,1 6

3,16

0,00
(0,00 )

2,21

2,53

0,32
(114,5)

0,91

1,27

0,36
(139,6)

1,33

,|,55

0,22
(116,5)

0,73

1,95

1,22
(267,1|

2,21

2,52

0,31
(114,0 )

Objaśnienie: 1iczby w nawiasach wyrażająprocentowy przylost
piśmiennictwo
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WOLFE A., HOGAN S., MAGUIRE D., FITZPA-
TRICK C., VAUGHAN L., WALL D., HAYDEN
T. J., MULCAHY G.: Rude lisy (Vulpes vulpes) w
Irlandii jako gospodarze pasożytów mogących być
przy czyną Zoonoz i odgrywaj ących Znaczenie d|L
weterynarii. (Red foxes (Vulpes vulpes) in lreland
as host§ for parasites ofpotential zoonotic and ve-
terinary significance). Vet. Rec. 149, 759,763,200I
(25)

Baclaniclm parazytologjcznym poddano | 30 lisóu, z ol<olic DubIina w okrc-

sic ma.j 1999 rł,rzesień 2000 Większość ]isór.v została zabltaprzezprzejeżdża-
ja.ce sa;rrochody lub została zastrzeIona na terclrie gospotlarstlv Badano popłu-

czynę przcrvodLl pokamowego i ka] llas obecnośc pasożytó\\ Krerv badano w
odczynie aglutynacji lale](so\\,cj na clbecność przecirvciał dltt Tbropla.slna gon,

rłt i testenr inrnlunot1uorcscencji lla obccność przecilvcial dl:r \en.y,ołl .,;lłt-

rrłn W popłuczl,nie jelit 99,2Uró lisóu, rvystęporł,ała Uncinria stenocepllala.

3].]o,,,, Toxoclra canis.2].3oń Alaria a]ata,0,09oi Thcnia sp W kale \\,ystępo-

ri ałv .jaja Stenoccphala (61 ,1%), Capil}aria sił (36,79l") Taen ja canis (26,6%),

A lt}ata (10.P,Ą'1 W l<ale niektórych lisóu,występou,ały też |n1l,y frichuris vtl}-

pisi Angjosfu,ongyllls vasorum Spośl-ód 70 badanl,gh sulowic przecirł,ciała dla

N. caninulll rł, tlianie l:l600 u,ysręporłały w jednej surowicy Natorniast 2,1

(41%') z 5l surorvic zarł,ierało przccirł,ciała dla T gondiilł mianie l:l6-] :20,łE

G.

CADDIERGUES M.C., GAUBET C., FRANC M.:
Porównanie aktywności selamektyny imidaklopri-
du i fipronilu w leczeniu psów zarażonych ekspe-
rymentalnie Ctenocephulides canis i Ctenocephali-
des felis felis. (Comparison of the activity of sela-
mectin, imidac|oprid and fipronil for the treatment
of dogs infested with Ctenocephalides canis and
Ctenocephalides felis felis) Vet. Rec. I49, ] 04,] 06,
200I (23)

U psórł,zaraźonych cksperyrrrentaillie Ctcllocephaljdcs catlis i Ctenocepha

]ides fetis ź/ń zzntosou,ano po 2 dobach po zarażeniu selanrektin rv darvce 6

mg/kg (grupa l). irnidakloprid rł darrcc J0 mglJ<g (grLlpa 2), fipronil 6.7 ng/kg
(grupa 3) Psy nie leczone stanorvił1, |<ontrolę (glupa:ł) Po 48 goclzinaclr po

zastclsowaniu lekór,r, cll<reślono Iiczbę i gatunek pasożytórv Następlrie }]sy zara-

żanoponorvnie Lakasan]ąilościąpasożytórł,1.11^2I,28 i 35 dnjapo IeczeniLl

i po 48 goilz po każrJyrn zaraźeniu określano ilość pasożytórv W kotltroli stlvier-

dzono średnio ]9.8 ć czllz.s i t4,7 C] tć]is ł'e/i,s Efcktyrr,ność selamel<tynv rr

ciągrt 28 dni po.jej zastosowanilL rł,ynosiJa r.r przypadku C. canis L)2-98% i C'. fe-

łs l}ł.s l] ] - 1 00oll Natomiast s]<uteczność inidaklopriclu w slosltnku do ob,vdr,r,u

gatunkórł,pasożlłórł,rvylltlsita98-1009'o.afiplonilrLl00'% Selalnel<rinjestpre-

paratetn uklarlorł,ytl. podczas gdy irnitlakloprid i fiproniL sąpreparatatli o dzia-

]allitl konlektorwtn 
G.


