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Przywra wątrobowa Fascioloides magna (Bassi, 
1875) jest typowym pasożytem amerykańskich jele-
niowatych. W Ameryce Północnej żywicielami osta-
tecznymi tego pasożyta są: wapiti (Cervus elaphus 
nelsoni), jeleń wirginijski (Odocoileus virginianus), 
karibu (Rangifer tarandus), mulak (Odocoileus hemio-
nus hemionus) i jeleń czarnoogoniasty (Odocoileus he-
mionus columbianus) (15). Po raz pierwszy gatunek ten 
był stwierdzony i opisany nie w Ameryce, a w Europie. 
We Włoszech w 1875 r. w królewskim zwierzyńcu 
pod Turynem pasożyt był przyczyną masowych za-
chorowań jeleni, które doprowadziły do upadku ponad 
100 zwierząt. Źródłem inwazji były sprowadzane do 
tego zwierzyńca amerykańskie jelenie wapiti (1). Na 
kontynencie amerykańskim przywra ta została stwier-
dzona kilkanaście lat później u bydła (8), a następnie 
również u innych domowych i dzikich przeżuwaczy 
(15). W kolejnych latach F. magna była rejestrowana 
u jeleni, danieli i saren w Czechach, Słowacji, Austrii, 
na Węgrzech i w Chorwacji (3, 9-14, 18, 19, 21, 23). 
Do wszystkich tych krajów w XIX w. były introduko-
wane amerykańskie jelenie.

Cykl rozwojowy pasożyta jest typowy dla rodziny 
Fasciolidae. W jajach wydalonych z kałem w ciągu 
28-30 dni wylęgają się miracidia. Larwy te do dalszego 
rozwoju potrzebują środowiska wodnego, w którym 
aktywnie poszukują ślimaków, pełniących role żywi-

cieli pośrednich. Żywicielami pośrednimi F. magna 
są ślimaki wodne należące do rodziny Limneidae, 
między innymi Galba truncatula i Radix peregra. 
Miracidia wnikają aktywnie w głąb tkanek ślimaka, 
gdzie po upływie 12-20 godzin przekształcają się 
w kolejną postać larwalną – sporocystę. W sporo-
cystach po 10-15 dniach z kul zarodkowych rozwija 
się następne pokolenie larwalne – redie macierzyste, 
a każdej z nich redie potomne. W rediach potomnych 
powstają cerkarie, które wydostają się do środowiska 
wodnego i przekształcają się w metacerkarie będące 
formą inwazyjną pasożyta. Rozwój w żywicielu po-
średnim trwa od 40 do 44 dni (3, 5). Z metacerkarii 
spożytych przez zwierzęta wraz z pokarmem lub wodą 
wydostają się młodociane przywry, które penetrują 
ścianę jelita, przedostając się do jamy otrzewnowej, 
a następnie migrują do wątroby, gdzie rosną i osiągają 
dojrzałość. U nietypowych żywicieli mogą przenikać 
do innych tkanek lub narządów, najczęściej do płuc. 
Okres prepatentny inwazji trwa od 3 do 7 miesięcy. 
Przywry F. magna żyją około 5 lat (4, 6, 7, 15).

W 2013 r. w kale jelenia z Borów Dolnośląskich 
metodą dekantacji wykryto jaja przywr o wymiarach 
znacznie większych od jaj motylicy wątrobowej 
Fasciola hepatica. DNA wyizolowane z jaj poddano 
badaniom molekularnym. Stwierdzono, że sekwencja 
ITS-2 była identyczna z sekwencjami F. magna pocho-
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Summary
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In the parenchyma of the organ, numerous wholes capsules (pseudocysts) were found. They were filled with 
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dzącymi od jelenia szlachetnego i wapiti ze Słowacji 
oraz od daniela z USA zdeponowanymi w Gen Banku 
(16). Skłoniło to autorów do podjęcia badań sekcyj-
nych jeleni pochodzących z tego kompleksu leśnego, 
prowadzących do wykrycia dorosłych pasożytów. 
Celem pracy jest przedstawienie przypadku stwierdze-
nia amerykańskich przywr F. magna u jeleni w Borach 
Dolnośląskich.

Materiał i metody
Wykonano sekcję parazytologiczną 30 jeleni (cieląt i łań) 

odstrzelonych w okresie zimowym 2013/2014 r. na terenie 
Nadleśnictwa Ruszów w Borach Dolnośląskich. Wątroby 
jeleni przecinano wielokrotnie w odstępach 2 cm, a na-
stępnie przepłukiwano i wyciskano w wodzie. Następnie, 
po odlaniu płynu osad pozostały na dnie naczynia badano 
makroskopowo i przy użyciu mikroskopu stereoskopowego. 
Ponadto zbadano metodą dekantacji próby kału tych zwie-
rząt. Stwierdzone przywry izolowano, utrwalano w 70% 
alkoholu i określano ich gatunek na podstawie cech morfo-
metrycznych. Cechami odróżniającymi przywry F. magna 
od rodzimej Fasciola hepatica są: brak stożka przedniego, 
owalny kształt, zaokrąglony koniec tylny i znacznie więk-
sze wymiary (do 10 cm długości i 3,5 cm szerokości) oraz 
lokalizacja wewnątrz cyst (15, 22, 24).

Wyniki i omówienie
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, 

że dwie łanie zarażone były przywrami F. magna, tak 
więc prewalencja wynosiła 6,6%. W wątrobie jednej 
łani stwierdzono 2 egzemplarze przywr, u drugiej 
występowało 9 egzemplarzy pasożytów. Długość 
przywr osiągała od 5,5 do 7,8 cm, a ich szerokość od 
1,8 do 3,2 cm (ryc. 1). Wątroby były powiększone, 
ich brzegi zaokrąglone, a na powierzchni i przekroju 
obserwowano ciemnobrązową lub czarną plamistą pig-
mentację i złogi włóknikowe (ryc. 2). Węzły chłonne 
wnęki wątroby były również powiększone i ciemno 
pigmentowane. Na przekroju miąższu narządu wy-
stępowały liczne jamy (pseudocysty) (ryc. 3), mające 
kontakt z przewodami żółciowymi. Wypełnione były 
krwistą lub ciemnobrązową cieczą, w której znajdowa-
ły się przywry. Ciecz zawierała jaja przywr i detritus 
komórkowy. W próbach kału tych jeleni stwierdzono 
także liczne jaja pasożyta o długości 0,135-0,184 mm 
i szerokości 0,082-0,116 mm (ryc. 4).

F. magna była stwierdzona po raz pierwszy na 
terenie naszego kraju w 1953 r. w wątrobie jelenia 
odstrzelonego w Borach Dolnośląskich w okolicy 
Bolesławca (22). Wcześniej, przed 23 laty dokładnie 

Ryc. 1. Przywry F. magna z wątroby jelenia (dla porównania 
egzemplarz motylicy Fasciola hepatica)

Ryc. 2. Fragment wątroby jelenia zarażonego przywrami 
F. magna ze złogami włóknika na powierzchni

Ryc. 3. Przekrój wątroby z pseudocystą i wydobytą z niej 
przywrą Ryc. 4. Jaja F. magna
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w tym samym kompleksie leśnym należącym wówczas 
do Niemiec wykryto w wątrobie odstrzelonego jelenia 
przywry omawianego gatunku (20). Odległość w linii 
prostej między miejscami odstrzału obu jeleni nie 
przekracza 11 km. Od tego czasu na terenie Polski nie 
rejestrowano obecności F. magna. Należy przypusz-
czać, że zmiany anatomopatologiczne powodowane 
przez tę przywrę w wątrobach jeleni były błędnie 
diagnozowane przez lekarzy weterynarii jako zmiany 
motylicze. Przyczyną pojawienia się F. magna na tym 
terenie było sprowadzenie do tych lasów około 1850 r. 
amerykańskich jeleni wapiti (2). Wraz z tymi jeleniami 
została wprowadzona omawiana przywra. Interesujący 
jest fakt, że F. magna znalazła w Borach Dolnośląskich 
odpowiednie, dogodne dla siebie warunki do rozwoju, 
żywicieli pośrednich i przetrwała w łowisku do dnia 
dzisiejszego, w okresie ponad 160 lat. Niniejsze stwier-
dzenie jest trzecim zarejestrowaniem przywr F. magna 
na tym terenie. Wymienione przywry są patogenne dla 
żywicieli, wywołując w ich wątrobie rozlegle zmiany 
anatomopatologiczne. U typowych żywicieli – jeleni – 
parazytoza może przebiegać subklinicznie. Natomiast 
u żywicieli przypadkowych – saren, bydła, owiec i kóz 
– inwazja może wywoływać objawy kliniczne w po-
staci utraty apetytu, depresji, wychudzenia i prowadzić 
do upadków tych zwierząt (6-8, 15).

Poziom prewalencji inwazji F. magna obserwowany 
w poszczególnych krajach znacznie różni się. W latach 
2002-2003 w Chorwacji jaja pasożyta stwierdzono 
w 34,5% badanych prób kału jeleni, a dorosłe przywry 
w 28,5% badanych wątrób (17). Po raz pierwszy na 
terenie Niemiec inwazja F. magna zarejestrowana była 
w latach 2011-2012 w Bawarii u 57,1% badanych jeleni 
fermowych i 70% żyjących na wolności (19). Szerokie 
badania nad występowaniem tej przywry prowadzone 
były w latach 2000-2005 w dolinie Dunaju w Austrii. 
Prewalencja F. magna badana tam w kilku lokaliza-
cjach wahała się od 6,3% do 50% (25). Jej najniższa 
stwierdzona wartość jest prawie równa prewalencji 
obserwowanej w niniejszych badaniach w Polsce. 
Należy również zaznaczyć, że Bory Dolnośląskie 
są najbardziej wysuniętym na północ stanowiskiem 
F. magna w Europie. Niska prewalencja obserwowana 
w badaniach własnych może być spowodowana wystę-
powaniem piaszczystych gleb, suchym środowiskiem 
drzewostanów sosnowych przeważających na terenie 
tego kompleksu leśnego oraz małą ilością zbiorników 
i cieków wodnych, w których mogą bytować ślimaki 
– żywiciele pośredni pasożyta. Stwierdzenie ogniska 
fascioloidozy w Borach Dolnośląskich jest również 
istotne ze względu na fakt, że jest to największy zwarty 
kompleks leśny w Polsce, w którym żyją 44 gatunki 
ssaków, w tym liczne populacje jelenia i sarny (26).

Występowanie przywr F. magna u jeleni stanowi 
potencjalne zagrożenie dla innych zwierząt dzikich 
występujących w łowiskach, takich jak sarny i dziki 
oraz dla wypasanych na śródleśnych pastwiskach do-
mowych przeżuwaczy i koni. Niezbędny jest zatem 

monitoring zarażenia fascioloidozą odstrzeliwanych 
w Borach Dolnośląskich jeleni, ustalenie zasięgu 
ogniska tej niebezpiecznej parazytozy oraz zwróce-
nie uwagi na możliwość występowania tej przywry 
u zwierząt domowych.
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