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Summary

The investigations were conducted to determine microbio|ogical and parasitological soil pollution at two pig
farms. Animal waste is likely to contain numerous pathogenic microorganisms and eggs of parasites depending
on the herd's state of health and origin. The fol|owing microorganisms were detected: E. coli, Cl. perfringens,
Salmonella. Eggs of Trichuris sp., Ascaris suum, Toxocara sp. were used in parasitological investigations.

The samples were gathered liom the lbllowing sites: at farm A, 7 and 15 meters from the organic manure site,
10 meters from a,dunghill, and 5 and 20 meters from the lattening house. At farm B, in the pen,4 meters from the
border of the pen, and 5 meters from the dunghi|l. Microbiological investigation of soil showed only several
points (fattening house, pen, and dunghill) with a high concentration of E. coli. Cl. perfringens content did not
exceed permissible levels. Salmonella sp. and Trichuris sp. eggs were not isolated. In the examined soil Ascaris
suum eggs łvere more numerous than eggs of Toxocara sp.
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Produkcja zwierzęca wprowadza do środowiska
znacznę ilości materii organicznej, głównie w postaci
odchodów zwierzęcych. Wraz z wydalinami i wydzie-
linami zwierząt do gleby i wody przedostają się pato-
genne drobnoustroje (3, 5) orazrożne formy pasoży-
tów (4, 9, 18) stanowiące zagrożenie dla zdrowia lu-
dzi i zwierząt (2,3, 16). Jako obce dla biotopu glebo-
wego po upĘwie pewnego czasu ulegają procesowi
eliminacji, który może się wahać od kilku dni do kilku
lat (8, 14, l5). Problem zanleczyszczenia środowiska
(powietrze, gleba, woda) jest szczegolnie widoczny w
okolicach fetm o dużej obsadzie zwlcrząt (5, 18).

Celem badań było określenie stopnia zanieczyszcze-
nia mikrobiologiczneg o t par azytolo gi cznego gleby na
terenie ferm świń.

Mateilał i metody
Badania przeprowadzono w maju 200l r. w dwóch fer-

nrach specjalizujapych się w hodowli świń. W obrr obiek-
taclr zwierzęta utrzymywane były w systemie ściołowym.
Oborlik z po,tnieszczeń inwentarskich usuwano codzien-
nie i przcwozono na micjsce składowania, Produkcja tucz-
rrików w fcrmaclr wynosiła około |000 sztuk w skali roku.
Próbki clo badań pobicrano z micjsc w poblizu następują-
cych obicktów: ferma A składowisko obornlka w odle-
_słości 7 i l5 nlctrów,płyta gnojowa l0 nr oraz tltczarnia
5 m i 20 tn. fertna B -_ wybieg dla loch prośnych, 4 m od
granicy wybiegu oraz 5 nl od płyty gnojowej. Próbki po-
bierano w trzech powtórzeniach, z drł,óch poziornów od 0-
20 cnr i od 20-40 cm. W pobranych próbkach oznaczono:
lniano bakterii z grupy coli ogólncj i kałowcj, obccnośc
baktcrii z rodzaju Salnlollella, miano bakterii przetrwalni-

kujapych Cl. pcrfi,in_retlsoraz obecność jaj pasozytów prze-
wodu pokarlnowcgo (Trichuris sp., Ascaris sutun, Tbxoca-
ra sp.).

Zkażdej próbki pobierano l0 g gleby i po sporza.dzeniu
rozcieticzcń przcprowadzono ozllaczenia bakteriologiczne.
Badania wstępnc bakterii w kicrunku grupy coli ogólnej i
kałowei prowztdzono na podłozu Kcsslera-Sw enartona przez
48 godz. w telTlp. 37"C. Hodow|c dodatnie lub wątplir,vie
dodahic posiewano: w przypadktr ogólnej grupy colrnapod-
łoże Enclo (inkubacja 24 godz., w temp. 37oC), a w przypad-
ku baktcrii kałowych glpy colirla podłoze zżółciąi ziele-
niąbrylantową (inl<ubacja 48 godz,, w tcmp. 44,5"C).

Do izolacji bakterii z rodzalu Salnonel]a zastosowano
podłoza namnazajape: podłoze z cztelotionianenr sodu wg
Kauffilanna (K) oraz podłoze z kwaśnym sclenianetn sodu
(SF), Czas nan,lnażania na podłozu K wynosił 24 godz. w
temp, 43oC, a na podłozu SF 18 godz. w tej sarnej tenrpera-
turze. Do dalszej izolacji bakterii Sa]nonel]a wykorzysta-
rro podłoża SS i Sołtysa, Bezpośrcdnio z podłoży róznicu-
japo-selektywnych izolowano kolonie podejrzane o przy-
naleznośc do rodzaju SalmoneJ]a i przeprowadzorro bada-
nia biochemiczne przy uzyciu testu APl - 20E (firmy
bioMerieux). Dodatkowo dla potwierdzenia uzyskanych
wyników przeprowadzono badania serologiczne ptzy uży-
citt tcstu lateksowego firrny BlOMEX w Krakowic.

Badania w kierunl<u baktcrii przetrwalnikujących Clo-
strldjunl perliinges prowadzono po uprzednim ogrzaniu
rozcieńczeń (80"C w ciagu 20 minut) na podłozu Wilson-
Blaira dla beztlenowców. Posicwy inkubowano w ten]p.
31"C przez24 godz. Po uzyskaniu dodatnich wyników izo-
lowano i posicwano pojedynczc kolonic na podłożc tiogli-
kanowc (inkubacja 24 godz., temp, 37'C) i mleko z lakmu-
sem (irrkubacja 48 godz., tcmp. 37'C).



Wykrywaniejaj pasoży-
tów jelitowych (Ascaris
suuni Trichuris sp.) wyko-
nano zgodnie z PN-Z-
l9000-4 (l5). Do poszuki-
wania jaj Toxocara sp.wy-
korzystano metodę fl otacj i

wg Quinn iwsp. w modyfi-
kacji własnej (12).

Wi lgotnośc próbek gleby
wyrażoną w procentach
ozn aczono m eto dą wagową.

Wyniki iomówienie
Wyniki badań mikro-

b io 1o giczny ch i par azyto -
1ogicznych przedstawio-
no w tab. l.

W badaniach uwzględ-
niono drobnoustroje: E.
c o l i i Cl. perliinge n s speł-
niaj ące większośó wyma-
gań stawianych drobno-
ustrojom wskaźnikowym
i wykorzystywanych po-
wszechnie do określania
zanteczyszczeń pocho-
dzenia kałowego (1,2,7 ,

8, 16). Stosując kryteria
oceny sanitarnej gleby
opracowane przez Stro-
czyńską-Sikorską i wsp.
(l7) wykazano 5 miejsc
w obu fermach, gdzte
miano bakterii grupy coli
ogólnej było wyższe od
0.0l, Były to oba pozio-
my 20 m od tuczarni i na
wybiegu dla loch pro-
śnych oraz powierzch-
niowawarstwagleby 5 m
od płyty gnojowej.
Swiadczy to o zanię-
czy szczeniu gleby o dcho -
dami. Wysokie miano
bakterii ogólnej grupy
coliprzy tuczamt, mimo
większej odległości (20
m) od obiektu spowodo-
wane było zagłębieniem
terenu, a w konsekwencji
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Tab. 1 Występowanie niektórych grup drobnoustrojów i jaj pasożytów jelitowych w glebie ferm świń

składowisko obotnika
- 7 m, poziom a

składowisko obotnika

- 7 m, poziom b

składowisko obotnika
- 15 m, poziom a

składowisko obornika
- 15 m, poziom b

płyta gnoiowa - 10
poziom a

płyla gnojowa - 10
poziom b

luczarnia - 5 m,
pozlom a

tuczarnia - 5 m,
poziom b

luczarnia - 20 m,
pozlom a

tuczarnia - 20 m,
poziom b

wybieg dla loch
ptośnych, poziom a

wybieg dla loch
ptośnych, poziom b

4 m od gtanicy
wybiegu, poziom a

4 m od glanicy
wybiegu, poziom b

płytagnoiowa-5m,
pOzlOm a

płytagnojowa-5m,
poziom b

m

m

12,8

18,2

16,3

15,9

18,7

15,0

14,5

15,2

15,9

,l5,2

30 7

22,g

10,0

1 0,4

13,3

14,1

0,04

0,04

0,04

0,1

0,01

0,4

0,4

0,4

0,001

0,008

<0,004

<0,004

0,04

0,4

0,001

0,04

Felma A

0,1

4

17

4

0,4

4

0,4

0,2

4

0,2

Ferma B

0,005

<0,004

0 ,04

0,4

0,001

0,04

nW

nW

nW

nW

nW

nW

nW

nW

nW

nW

nW

nW

nW

nW

nW

nW

4

4

4

>20

17

>20

>20

>20

>20

17

<0,04

<0,04

>20

>20

>20

>20

Ascaris suum.2 szl.
Toxocara sp, |-)
Trichuris sp, (-|

Ascaris suurn. 1 szt.
Toxocara sp. (-)
Trichuris sp, (-)

ns

Ascaris sułm. 1 szl.
Toxocara sp. (-|
Trichuris sp, |-|

Ascaris st /rn. 1 szl.
Toxocara sp. (-)

Trichuris sp. 1 szl.

ns

Ascaris suum. (-|
Toxocara sp. 1 szt.

Trichuris sp. (-|

ns

Ascaris suum.2 sA.
Toxocara sp, 1 szt.

Trichuris sp. (-)

ns

Ascaris sgum. 1 szl.
Toxocara sp, 2 szt.

Trichuris sp. (-)

ns

Ascaris suum. 1 szl.
Toxocara sp. |-|
Trichuris sp. (-|

ns

Ascaris suum, 1-)
Toxocara sp, ,t szl.

Trichuris sp. (-|

Objaśnienia: nw - nic wyizolowano, ns nie stwierdzono

spĘwem i zastojem gnojówki ztuczami. W przypad- waniazodchodami zlvierzęcymi. Jej powierzchniajest
ku wybiegu dla loch prośnych wysokie miano zarów- zbytmaław stosunku do ilości glomadzonego na niej
no bakterii grupy coliogólnej, jak i kałowej spowodo- obornika, Brak urządzeń odprowadzających gnojów-
wane było ciągłym wprowadzaniem do gleby tych kępowodujejejwyciek zpryzmy.Wrazzniądogleby
drobnoustrojów wraz z odchodami zwierząt PĘta przedostają się drobnoustroje, dlatego w tym punkcie
gnojowa w fęrmie B stanowi okresowe składowisko w warstwie od 0 do 20 cm miano bakterii grupy coli
obornika i jest przykładem nieracjonalnego postępo- ogólnej i kałowej osiągnęło wartość 0,001.
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Duża wilgotność, zasobność w składniki pokarmo-
we oraz zbita struktura gleby w obu fermach stwarza-
Ę do godne warunki dla ronvoju bakterii beźlenowych.
W badaniach podjęto próbę wyizolowantalasęczki C],
perfringens. Bakteria ta mimo stałej obecności w jeli-
tach rzadko wyłvołuje enterotoksemię, natomiast de-
cyduje o wtómym - poprzez kał - zanięczyszczenil
zięmj i wynikającym stąd zagrożeniu zgorzelągazo-
wą (2). Najwyższe wartości miana Cl. perfringens
(< 0,04) zanotowano w obu poziomach na wybiegu
dla loch prośnych, mimo to nie przektoczyło ono do-
puszczalnej granicy miana, która wynosi do 0,001.

Ze względu na szczególną rolę i częstotliwośc wy-
stępowania w odchodach mv ierzęcych, przyj ęto pńecz-
ki z rodzaju S almone] ]aj ako drobnoustrój modelowy
dla mikroorganizmów patogennych (3, 10, 13, 16).
Salmonelozy od wielu lat stanowiąpoważny problem
epidemiolo giczny i epizootyczny. Mimo obserwowa-
nego spadku zachorowań w Polsce (z 35 268 osób w
1988 r. do 23 206 osób w 1997 r.) (16) niebezpteczeń-
stwo zakażenia nadal istnieje, poniewaz pojawiają się
nowe szezepy odporne na wiele stosowanych dotych-
czas leków. Zbadań krajowych i europejskich wyni-
ka, że salmonele w porównaniu z innymi gatunkami
bakterii są naj częsts ząprzy czyną toksoinfekcj i pokar-
mowych (13, l6), Bakterie terozprzestrzeniająsię naj-
częściej za pośrednictwem kałuzwtęrząt chorych i no-
sicieli, wody, paszy orazżywności pochodzenia zwie-
rzęcę go, Nieprawidłowe wykorzystanie obomika i gno-
jowicy (bez kompostowania i fermentacji) do celów
nawozowych może doprowadzić takZe do zanieczysz-
czenia żyvności pochodzenia roślinnego. Pałęczki z
rodzaju Sa]mone]]a cechują się niską odpornością na
działanie środowiska glebowego, mimo to w sprzyja-

j ących warunkach mo gą pr zeżyć w p owi erzchni owej
warstwie gleby od 8,7 do 16 tyg. (8). Kluczek (5) i
Stauch (14, 15) podają że w odchodach zwierzątbak-
terie te w warunkach tlenowych mogąprzetrwaó naj-
dłużej w kale bydlęcym do 286 dni, a najkrócej w kale
drobiu od 8 do 57 dni. Spośród zwierząt największy
rezerwuar bakterii z r odzaju S a] mon e] l a stanowią pta-
ki, a nlvłaszcza dtob. Latała i wsp. (6) badając gnojo-
wicę pochodzącąz fęrm drobiu wyizolowała salmo-
nele w 60%o próbek. W przypadku świń salmoneloza
jest chorobą okresową występującą po pogorszeniu
się warunków chowu. Najczęściej występuje u,2-4-mię-
sięcznych warchlaków. Spośród wielu seroĘpów pałe-
częk Salmonellapatogenne dla ludzi izwterząt sąmię-
dzy innymi szczepy S. Ęphimuńum i S. enteritidis. Są
one obecnie naj częsts zym czynnikiem etiologiczn5rm
zatruć pokarmowych (13). W badaniach własnych nie
stwierdzono obecności pałeczek z rodzaju Salmonel]a
w próbkach gleby pochodzących z terenu obu ferm,

Fermy hodowlane zw ierząt mogą być p otencj alnym
źrodłemzanieczyszczenlaparazytologicznegoglebyi
wo dy. Głównym c zynnikiem zar ażenia chorobami pa-
sożytniczymi jest kał zwierząt. Wykazano, że odcho-
dy świń zawierĄąprzęde wszystkim oocysĘ Eimeria

i jaja nicieni jelitowo-żołądkowych, a zwŁaszcza jaja
Ascaris suum (14). Nicień ten występuje w przewo-
dzie pokarmowym świń i u osobników dorosĘchczę-
sto nie p owoduj e wyr aźny ch obj awów chorobowych.
Jest on jednak przyczynązwiększonego zużycia pa-
szy, zmnl,ejszonych przyrostów wagowych oraz obni-
żęnia odporności zwierząt. U osobników młodych
może byc przyczynąutraty apetytu, wymiotów, bie-
gunki, a nawet padnięć. W przypadku nicienia Asca-
rjs suum należy zwrocić uwagę na fakt, że jaja tego
p as o żyĄa c e chuj e naj dłuższy okre s prz e żywani a w gl e -

bie, który wynosi około 14lat(I4). W próbkach gleby
stwierdzono jaja Ascaris suam w ilości I-2 szt. w po-
bliżu następujących obiektów: przy składowisku obor-
nika, płycie gnojowej, tuczarni i na wybiegu dla loch
prośnych. Swiadczy to o ich znacznym rozprzestrze-
nieniu na terenie badanych ferm. Podobne wyniki uzy-
skał w swoich badaniach Tymcryna i wsp. ( 18). Stwier-
dzili oni jaja Ascaris suum w ilości 1-2 sztlI00 g gle-
by między budynkami tuczamii w centrum fermy przy
dr o dze komunikacyj nej .

W związku z powszechnością zanie czyszczenta śro-
dowiska jajami Toxocara sp. (4, 12, I7 , 18) i ich od-
pornościąn a zewnętrzne czynniki środowiskow q prze-
prowadzono dodatkowe badania określające częstotli-
wość występowania jaj tego pasoĄrta w próbkach gle-
by pobieranych z obu ferm. W fermie Aznaleziono jaja
Toxocara sp. w powierzchniowych warstwach gleby
w poblizu tuczam1 a w fermię B - 5 m od składowi-
ska obornika w głębszej (20-a0 cm) warstwie gleby.
Swiadczy to o obecno ści zvv ierząt mię sożernych (p sów,
kotów) na terenie obu ferm, co nie jest zgodne z obec-
ni e obowi ązuj ącymi przep i s am i weterynaryj nymi.

W badaniach paranĄologicznych gleby uwzględnio-
to takżę obecność nicięni zrodzajl Trichuńs sp. (wło-
sogłówki). Tymcrynai wsp. (18) badając glebę pocho-
dzącązterenu ferm świń wykazali jaja włosogłówki na
pastwisku wokół fermy, natomiast nie wyizolowali jaj
tego pasoĄlt a z probek gleby pochodzącej z terenu fer-
my (między budynkami f,sczami, na wybiegu dla loch
prośnych i prosiąt oraz na drodzę komunikacyjnej w
centrum fermy). W próbkach gleby pochodzącej zba-
danych ferm nie stwierdzono jaj 'Ih-chuńs sp.

Uzyskane wyniki badań mikrobiologicznych i pa-
razytologtcznych gleby pozwalają stwierdzić, że ba-
dane fermy świń nie stanowiąpowaznego zagrożenia
dla środowiska naturalnego, a także zdrowia ludzi i
z,łvierząt. Istniej e jednak koniecmość monitoringu gle-
by na terenie ferm hodowlanych, gdyżw tym środo-
wi s ku niej e dnokrotni e mo gą i s tni e ć źr o dła zakażęń dla
ludzi i zwierząt.
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Atlas zur Haarkutikulastruktur mitteleuropai§cher
Saugetiere, SEM-Atlas on the Hair Cuticule Struc-
ture of Central European Mammals (Atlas skanin-
gowej struktury powłoczki włosa ssaków Środko-
woeuropejskich). Verlag M. & H. Schaper Alfeld -
Hannover 2002, str.248, dwujęzyczny niemiecko -
angielski, ryaln732 w tym 6 barwnych, cena 69,- Euro
l I20,- SFr, ISBN 3-7944-0200-6

Ukazanie się atlasu nalęży Llznac za potzebne i godne
odnotowania. chociaź sami autorzy we wstępie przyznają,
ze historia badań zewnętrznej warstwy okrywającej włosy
ssaków nie j est nowa i liczy już około l 60 lat, a jlż ponad
100 lat temu ukazał się pierwszy klucz do oznaczaniawło-
sów. Równi eż, zdanlem autorów, nie jest nowością wyko-
Izystanie w tych badaniach mikroskopu skaningowego,
chociaż w atlasie silniej akcentowany jest ten właśnie spo-
sób obserwacji łuseczekpowłoczki włosa, anp. analizaich
cech metryc zny ch w powiązaniu z ich liczebnością lub gru-
bością włosa, może dodatkowo dostarczyć informacj i uka-
zujących różnice między rzędami ssaków lub między zoo-
logicznymi grupami systematycznymi w obrębie rodziny.

Określony w tytule atlasu obszar geograrlczny, z które-
go pochodziły badane zwierzęta nawiązuje m.in. do publi-
kacji B. J. Teermka z I99I r. zawierajapej opis włosów
ssaków zachodnioeuropejskich, a takżę do cyklu sześciu
publikacji A. Kellera, wydanych w latach 1978 do 1986,
sł użąc ych okre ś leni u przy nal eżnoś ci gatunkowej wło s ów
ssaków występujących na obszarze Szwajcarii.

Zasadniczą częścią dzlełajest atlas powłoczki włosa,
będący treścią rozdziału 6., który dostarcza informacji o
87 gatunkach zwierząt, należących do 7 rzędów ssakow.
Charakterystyka gatunku w formie obrazu i tekstu, zamiesz-
czona jest każdorazowo na dwóch przeciwlegĘch stronach
atlasu. Ilustracją powłoczki włosa jednego gatunku jest
sześć obrazów prezentujących specyflcznę cechy struktu-
ralne powłoczki łodygi włosa okrywowego (włosa pierwot-
nego) z okolicy grzbietu, zktorychtrzy ryciny pochodząz

obserwacji w mikroskopie świetlnym preparatów uzyska-
nych nieskomplikowaną me todą sporządzenia odcisku po-
włoczki włosa w alkoholu poliwinylowym i ukazująłusecz-
ki powłoczki na części wierzchołl<owej, pośredniej i pod-
stawnej łodygi włosa, a kolejne trzy ryctny to obrazy tych
samych części włosa pochodzące z mikroskopu skaningo-
wego, Uzupełnieniem ilustracji jest zwięzła częśc opiso-
wa, która informuje o wielkości charakteryzowanego ga-
tunku i miejscu jego bytowania, o barwie okrywy włoso-
wej, strukfurze i wielkości jej włosów, a wreszcie o wzorze
powłoczki włosa tj. kształcie łuseczek powłoczki, ich uło-
żenll oraz za:Niera informację liczbową o ich niektórych
cechach wielkości owych.

Poza obszerną częścią atlasową książka zawiera jesz-
cze wiele innych, waftościowych in formacj i uzupełniaj ą-
cych, opracowanych na podstawie piśmiennictwa, w tym
na podstawie wyników badań własnych. Kolejne rozdziały
i części atlasu infotmują o stadiach rozwojowych mieszka
włosowego i włosa, o ich morfoIogii, stadiach związanych
Ze Wzrostem i wymianąwłosa, o strukturze powłoczki wło-
sa, a także metodzie jej opisywania, Dalej zamięszczono
klucz do określania włosów okrywowych badanych ssa-
ków. Atlas kończy spis wybranego piśmiennictwa, wykaz
5-języcznych nazw badanych gatunków, skorowidz oraz
dodatek zaw ier aj ący po równawc z9 ze stawi en i e rysunków
wzoru powłoczki włosa wszystkich badanych zwięrząt.

Atlas jest doskonałą dokumentacją morfologiczną, ma
wysoką\Mańość naukowąi dydaktyczną a takze metodycz-
ną. Wobec rozwoju innych metod identyfikacji gatunko-
wej i osobniczej, wykorzystywanych również przy bada-
niu włosów, moze się okazać, że prezentowany atlas jest
ostatnim wydawni ctwem zawieraj apym tak wyczerpuj ącą
charakterystykę wybranych cech motfologicznych włosów
i okrywy włosowej.

Równoległa prezentacjawszystkich tekstów w dwóch ję-
zykach, niemieckim i angielskim, atakże przejrzystość tre-
ści, staranne wydanie i przystępna cena. mogą przyczynić
się do poszerzenia kręgu nabywców i użytkowników atlasu.

szwnorl Godvnicki


