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Romaniuk K.; JaworskiZ., Golonka M., Snarska A.
0ccunence and dynamics of internal parasite invasions in primitive ftee-bted Polish horses
Summary
Studies were carried out on three groups of primitive Polish horses from September 200l to August 2002.The animals
had lived for rnany years in forests, lakeside meadows and fields and in pastures near farm buildings.
Faeces for the investigations was collected in September and November 2001 and in February, March, May and August 2002 and the presence of eggs and their number per gram of excrement was determined in the' samples. Eggs of
toothed strongyles, roundrvorms and tapeworm§ were found in al] the examined groups of horses.
During the entire period of the study the average extent of toothed strongyles invasion in horses who had lived in
forests since 1995 was97167o/o, in those who had been grazing since 1995 on Iakeside meadows and pastures itwas 97,057o
and in horses from homestead breeding and temporarily treated for verminous disease - 77 ,2o/o. The greatest number of
strongyles eggs was found in horses from forest areas (10,7 thousand epg), and the smal|est from homestead breeding
(3,55 thousand epg).

The average extensity of roundworm invasion during the period under study was as follows: in horses constantly living
in the forest - 19,22Vo, grazing on pastures - 17,25o/o and from homestead breeding - 4,65"ń. The intensity of inva§ion,
however, was 10 epg, 160 epg and 870 epg respectively. Similarl1,, tapervorm invasion was the greatest in horses from
forests (E.i. 20,'70^), much smaller in those grazed on lakeside meadows (E.i. l5,20oń) and the smallest from homestead
breeding (E.i. 5,9Yo).IntensiĘ of tapeworm invasion in the examined horses ranged from 20 epg to 70 epg.
The results of the study indicate the extent and intensity of parasite invasions in primitive Polish horses in relation to
time and the animal's given habitation. The greater the number of horses in a herd and they longer they rernain in the
same pasture, the higher the extent and intensity of invasion. This fact proves the great immunity to parasite invasions of
horses living in the wild.
A single, annual treatment of the horses for vermin at the end of October, grazing them in high meadows and pastures,
as well watering them at wells, reduces the numlier of internal parasite invasions.

Keywords: primitive Polish horses, toothed strongyles, roundrvorms, tapeworm

Konik polski (l<rzyżówka potomka tarpana z innymi rasami i typami koni) należy do nielicznych na

świecieras koni prymiĘwnych (5). W Polsce, największe stado znajduje się w Popielnie. Koniki te uchodzą
za opomę na choroby. w tym i na inwazje pasozytów.
W dostępnympiśmiennictwie niewiele ,lkazało się prac
poświęconych inwazji pasożytów wewnętrznych u konikow polskich żyjących na wolnościi nigdy nie odr ob aczany ch ( 7 - 1 0). Wcz e śniej s ze b adanta Romaniuka i wsp. (8) wykazały, że koniki z chowu leśnego zarażone są głównie słupkowcami. Intensywność inwazji rych pasożytów zalężałagłównie od wieku zwierząt i okresu badań. Najwyższa występowała zawszę
pod koniec lata, na początku j esi eni oraz w maj u. Poza
słupkowcami, wykrywano w kale koników także jaja
glisy Parascaris equorum i tasiemców zrodzaju Anoplocephala, Najbardziej podatne na inwazję Parasca-

ris equorumbyŁy źrebięta do roku życia, a na inwazję
tasiemców starsze źrebtęta i młode klacze. Często u
ogierów - ptzywodców stada stwierdzano wyzszą intensywnośc inwazj i słupkowców niż u klaczy.
Konie zarażały się pasożytami na pastwisku i w
miejscach odpoczynku w lesie lub pod drzewami na
pastwiskach (7). Opome na czynniki środowiskalarwy mogły stanowić dodatkowe źródłozarażęnia nawet w następnym roku. Ponadto ważnąrolę w rozwoju inwazji słupkowców odgrywaj ąlarwy drzemiące,
usadowione w ścianieprzewodu pokarmowego.
Wyniki dotychczasowych badań koni roboczych
i wierzchowych w Polsce wskazują na blisko l00%
zarażenię ich słupkowcami, 5,6-12,38o/o glistą i 2,120,630ń tasiemcami (2-4). Na przebieg inwazji tych
pasożytów u koni ma wpłyłvwiele czynników, wśród
nich najważniejsze wydają się byc środowiskowe.
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Koniki korzystające przęz kilka lub
kilkadziesiąt lat z tych samych pastwisk mają możliwośćstałego zjadania inwazyjnych form pasożytów,
stąd ekstensywność inwazji jest zawsze bliska 100%przry zrożnicowanej intensyr,vności. Maj ąc możliwość
prześledzeniaw cyklu rocznym dynamiki inw azji p aso Ątów wewnętrznych u koników polskich przebywających w trzech odmiennych miejscach - tj, w lesie, naprzyjeziornych
łąkach i polach oraz na pastwiskach
w pobliżu zabudowań, postanowiono ocenic występowanie i przebieg
inw azji pasożytów wewnętrznych.

Tab. 1. Dynamika ekstensywności i intensywności inwazji pasożytów wewnętrznych u koników polskich z chowu wolnego
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Objaśnienia: wańości w nawiasach intensywnośc inwazji -liczbalĄ w gramie kału
(tys.), *dotyczybadańrł,grudniu 2001 r., **dotyczy badań w lipcu 2002 r.

rosłych, 7 sztuk młodzieżyjednorocznej i 9 źrebiąt), wy pasanych na około 450 ha łąk i pól oraz stado z Wojnowa
(6 klaczy, ogier, 7 wałachów i 5 źrebiąt) wypasanych na 714 ha pastwisk w pobliżu zabudowań. Koniki ostatniej grupy wykorzystywane byĘ do 1azdy rekreacyjnej. Wszystkie
zwierzęta przez cały rok przebywały na pastwisku. Wiosną latem i jesienią żywiły się trawą odrostami i liśćmi
krzewów oraz drzew, gryzły korę, a zimązjadały wygrzebywaną spod śnieguzeschniętątrawę, a nawet młode gałęzie. Wodę plły z rowów lub jeziora, a zimąlizały śnieg,

Wyjątek stanowiły koniki z Wojnowa, które często piły

wodę dowozonąna pastwisko, zwierzęta te byĘ raz w roku,
najczęściejpod koniec październlka odrobaczane Equalanem lub Strongidem plus.
Kał do badań (świeżooddany przez zwierzę) pochodził
od poszczególnych koników (zbierano go z ziemi chodząc
za stadem), Kał pobrano we wrześniu i listopadzie 200l r.
oraz lutym, marcu, maju i sierpniu 2002 r. Próbki do czasu
poddania ich badaniu, przechowywano w lodówce. W laboratorium badano j e metodą flotacji z lżyciempĘnu Darlinga. Do oceny ekstens},wności inwazji stosowano metodę flotacji Ftilleborna, a do określenialiczby jaj w gramie
kału - metodę McMastera.

Wynikii omówienie
Przebieg ekstensywności inwazji pasożytów we-

wnętrznych u koników podano w tab. 1.
Koniki polskie z chowu leśnegow Popielnie zarażone byĘ słupkowcami w 83,3 - 1 00%. Intensywność
lnwa/r tych nicieni za7eżaŁa od tabunu i okresu badań. NajwyższaE.i. występowała u koników w tabunie Osowca (100%), analniższau Tulipana i Naciosa.
Największą liczbęjaj w gramie kału stwierdzono we
wrześniu2001 r. u koników z tabunu Osowca i Tasznika, a w sierpniu 2002 r. także w tabunie Osowca oraz
Tulipana, anajnższąod listopada do marca we wszystkich badanych grupach koników (1,4-6,9 tys. epg).
U koników z Zielonego Ostrowu, wypasanych na
łąkach i popegeerowskich polach, ekstensywność inwazji słupkowców była nieznacznie mniejsza niz u
koników z Popielna. W stadzie pierwszym, we wrześniui listopadzlęZ))I r. zarażonych słupkowcami było
około 94Yokoników, a począwszy od lutego do sierpnia2002 r. jaja tych pasozytów wykrywano u wszystkich zwierząt. W stadzie drugim, I00% inwazja słupkowców u wszystkich koników pojawiła się dopiero

Medycyna Wet, 20l}3; 59 (7ł

w listopadzie i trwała do końca badań. Intensywność
inwazji słupkowców w obydwu stadach była znacznie mniejsza ntż u konikow w Popielnie. Jesienią
w tych grupach zwlerzątliczba jaj w gramie kału wahała się od3,J tys. do 13,1 tys. Zimązaś obniżyłasię
do 2,4-6,4 tys. epg, a latem wzrosła do 10,4 tys, epg
(sierpień - stado 1).
U koników z Wojnowa, utrzymywanych w pobliżu
zabudowań i poddawanych

j

esieniąj ednokrotnemu od-

robaczaniu ekstensywnośó inwazji słupkowców we
wrześniu200I r. i sierpniu 2002 r. wynosiła 100%, w
pozostałych miesiącach zarażenie koników wahało się
od2l,4%o (marzec 2002 r.) do 84,60ń (listopad 200l r.),
natomiast intensywnośćinwazji słupkowców w porównaniu z konikami poprzednich grup (Popielno, Zielony Ostrów) była bardzo niska, np. zimąwynosiła
100-2l00 epg.
Poza inwazją słupkowców u poddanych badaniu
koników wykrywano także jaja glisty i tasiemców.
U koników polskich z Popielna jaja glisty w kale występowały w 2001 r. i2002 r. prawie przęz cały okres
badań. Stwierdzano je stale u koników z tabunu Osowca i Naciosa. W marcu, maju i sierpniu jaj P. equotum
nie wykryto w tabunie Tulipana i Tasznika, a w marcu
i maju w tabunie Naciosa. Natomiast w obydwu stadach konikow z Zielonego Ostrowa, jaja P. equorum
występowały w kale od września 200l r. do sierpnia
2002 r. z wyjątkiem marca 2002 r, (stado 1). U koników z chowu przydomowego (Wojnowo) inwazję glist
wykryto tylko w 200I r,Intensywność inwazji glisty
u koników w tabunie Naciosa we wrześniu 200l r. wynosiła 1,3 tys. epg, a w sierpniu następnego roku wzrosła do około 4 tys. epg, W tabunie Osowca intensywnośćinwazji wahała się od zera (wrzesień 200i r.) do
200 epg (sierpień), u koników ztabunuTulipana i Tasznika intensywnośó inwazji w trakcie badań wyraźnie
malała z 7,4 tys. epg (wrzesień 2001 r,) do 200 epg
w luĘ.m 200żr. (Tulipan) i 50-900 epg (Tasznik). U koników zasiedlających Zielony Ostrów i pastwisko
w Wojnowie intensywnośćinwazji glist była bardzo
niska (10-900 epg).
Tasiemce u koników polskich z chowu leśnegoz Popielna występowały od września 200I r. do maja
2002 r. Ekstensywnośćinwazji tych pasożytów w tabunie Naciosa wynosiła 22,2-500ń, Osowca l2,5-50o/o,
Tulipana II,1-28,6Yo i Tasznika 10-55,5o^. Jaj wspomnianychpasożytów nie stwierdzono w kale koników
w lutym, maju i sierpniu (tabun Naciosa), listopadzie,
maju i sierpniu (tabun Tulipana) oraz lutym i sierpniu
2002r. (tabun Tasznika). Intensywność inwazji tasiemców była bardzo mała (40-200 jaj w gramie kału).
U koników wypasanych na pastwiskach i polach
w Zielonym Ostrowie jaja tasiemców w kale występowały przez cały okres badań. Ekstensywnośćinwazli była zr óżnicow ana (5 8, 8 % - mar zec 2002 r. do 6,8%o
wrzesień ż00I r. i sierpień 2002 r.). Znaczntę większaltczbazwterząt dotknięta była tasiemcem ze stada
pierwszego. Intensyłvnośćinwazji tasiemców u koni-
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ków w obydwu stadach byłabardzo mała (10-300 epg).

U koników z chowu przydomowego (Wojnowo)

ta-

siemce występowały tylko we wrześniu, listopadzie
i luĘm. Intensyłvnośćinwazji byłabardzo niska (1080 jaj w gramie kału).
Na tak zrożnicowane zarażęnie koników polskich
urydają się wpływać warunki chowu. Koniki polskie
z Popielna od 1955 r. bytująw lesie i na śródleśnych
łąkach, wodę plją z rowów lub jeziora, a zimąItżą
śnieg. Wieloletnie przebywanie wspomnianych koników na tych samych pastwiskach i miejscach postoju,
sp ow.o,Ęyało si lne zaniec zy szczenie środowi ska l arwami i jajami nicieni, atakże zarażenie żywicieli pośrednich larwami tasiemców. Pewien wpływ na zwiększenie ekstensywności inwazji pasożytów wewnętrznych u koników polskich z Popielna ma okresowe wykorzystywa nie pr zez r ożne tabuny tych s amych miej sc
(pastwiska, wodopoj e, miej sca odpoczynku). Znacznie mniejsza inwazja słupkowców, glist i tasiemców
w stadach koników z Zielonego Ostrowa wydaje się
potwierdzać przedstawionąhipotezę. Koniki z tej ostoi
zajmująłąki i pola od 7 lat, w zasadzie nie kontaktują
się ze sobą podobnie koniki z chowu przydomowego
w Wojnowie i sąw znacznię mniejszym stopniu zarażone pasożytami niż zwierzęta innych grup. Wydaje
się to wynikać z systematycznęgo ich leczenia i odmiennego środowiska.
Zbliżone badania Sasimowskiego i wsp. (l0) przeprowadzone na kucach, arabo-konikach i konikach
p o lskich w ykazaĘ, z e dominuj ącą inwazj ą są słupkowce. Stwierdzili oni również, że pora roku ma istotny
wpływ na liczbę wydalanych jaj, a u osobników dorosłych występuj e większa intensywnośćinw azjt niż u
zw ier ząt mło dych. Wykazali p onadto, że inten sywno ść
inwazji słupkowców u koni z rezęrwatu jest znacznie
wyższa niz u koników z chowu stajennego.
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