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Pasożytnicze helminty u ssaków w ogrodach zoologicznych
Helminth parasites of mammals in zoological gardens
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ABSTRACT. In this review the faunistic results concerning helminth parasites of mammals in zoological gardens are
reported. The role of zoos in the context of parasitological surveys with special attention to laboratory in the Zoo of
Łódź is presented. Different examples of helminthofauna of zoo animals are disscussed, e.g. hyperinfections of the ga−
stro−intestinal helminths of zoo ruminants as well as parasite species common for primates and humans, e.g. Enterobius
vermicularis, Ascaris lumbricoides, Schistosoma sp., Echinococcus multilocularis. It is reported that a high prevalence
of parasitic agents was noted in captive rodents in zoos. The rodents are proven to be the source of Toxocara spp., Ca−
lodium hepaticum and E. multilocularis infections as zoological gardens may provide an ideal environment for these pa−
rasites.
Key words: helminths, parasitic infection, zoo mammals.

Ogrody zoologiczne zwane również zwierzyńca−
mi, parkami zwierząt lub menażeriami, służyły po−
czątkowo zaspakajaniu ciekawości i kaprysów ich
właścicieli, a później szerszej rzeszy ludzi [1]. Obe−
cnie na świecie istnieje ponad 2200 ogrodów zoolo−
gicznych, a w Polsce 11. Do najstarszych i najwięk−
szych w Europie należy Ogród Zoologiczny we
Wrocławiu, który powstał w 1865 roku, oraz w Po−
znaniu utworzony w roku 1874. Istotną funkcją, ja−
ką pełnią ogrody zoologiczne jest ochrona gatun−
ków zagrożonych i ginących, dla których w wielu
przypadkach ostatnim azylem pozostaje Zoo, a tak−
że propagowanie edukacji ekologicznej mającej na
celu uświadamianie dzisiejszych zagrożeń i sposo−
bów ratowania ginących gatunków [2]. Dziś ogrody
zoologiczne służą również celom naukowym w za−
kresie biologii i medycyny weterynaryjnej. W pol−
skich ogrodach zoologicznych prowadzone są bada−
nia m.in. z zakresu hodowli, żywienia oraz jego
wpływu na kondycję zwierząt, badania anatomo−pa−

tologiczne padłych zwierząt i badania epizootiolo−
giczne.
Wykazując zadania ogrodów zoologicznych
podkreśla się przede wszystkim ich rolę dydaktycz−
no−popularyzatorską w nauczaniu zoologii, nato−
miast pomijane jest znaczenie dla innych dziedzin
naukowych, w tym dla parazytologii. Tymczasem
ogrody zoologiczne stwarzają bardzo dobre warun−
ki dla badań parazytologicznych, dostarczając mate−
riału do analizy pierwotniaków i helmintów różnych
gatunków zwierząt. Najczęściej występują tu geo−
helminty o prostym cyklu rozwojowym. I tak np.
u ssaków hodowanych w ogrodach zoologicznych
zanotowano aż 10 gatunków włosogłówek z rodza−
ju Trichuris [3]. W Łódzkim Ogrodzie Zoologicz−
nym, od roku 1956 istnieje laboratorium, w którym
przeprowadza się sekcje parazytologiczne padłych
zwierząt i dokonuje badań koproskopowych na wła−
sne potrzeby oraz na zlecenia placówek w całym
kraju. Także w innych ogrodach zoologicznych
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w Polsce, m.in. w śląskim i wrocławskim, prowa−
dzone były okresowo badania parazytologiczne ho−
dowanych tam zwierząt — ssaków i ptaków [4–8].
Z badań tych wynika, że choroby inwazyjne stano−
wią jeden z najpoważniejszych problemów lekar−
sko−weterynaryjnych ogrodów zoologicznych [9,
10]. Parazytozy wpływają niekorzystnie na samopo−
czucie i wygląd zwierząt oraz mogą być przyczyną
upadków śmiertelnych wśród hodowanych okazów,
co może prowadzić do strat bardzo cennych osobni−
ków. Aby nie dopuszczać do padnięć zwierząt, wy−
wołanych helmintami, konieczna jest szybka ocena
stanu parazytologicznego, stopnia prewalencji i in−
tensywności inwazji, jak również efektywna akcja
odrobaczająca, albowiem inwazje pasożytnicze
stwierdzano nawet w 57,6% wykonanych badań:
u 59,7% gadów, 49,1% ptaków i 71,8% ssaków
[10]. Problem ten dotyczy nie tylko krajowych
ogrodów zoologicznych i jest ciągle aktualny. Na
przykład w Yokohama Kanazawa Zoo u jenotów
(Nyctereuteus procyonoides) w latach 1994–1996
notowano bardzo wysoką prewalencję (82,8%) ni−
cieni jelitowych [11]. Zaś badania koproskopowe
antylop, gazeli i żyraf hodowanych w dwóch ogro−
dach zoologicznych w Belgii wykazały, że 36,5%
zwierząt było zarażonych kilkoma gatunkami nicie−
ni żołądkowo−jelitowych [12]. Nowe, egzotyczne
zwierzęta sprowadzane do ogrodów zoologicznych
często przynoszą ze sobą liczne specyficzne pasoży−
ty, nietypowe dla fauny krajowej. Dochodzi także
do zmiany helmintofauny pod wpływem nienatural−
nych warunków hodowlanych [13]. Może nastąpić
utrata (całkowita lub częściowa) fauny pasożytni−
czej, specyficznej dla danego zwierzęcia, natomiast
pojawiają się wtedy nowe gatunki pasożytów, typo−
we dla innych zwierząt rodzimych, jak również pa−
sożyty przeniesione z aklimatyzujących się zwie−
rząt. Przykładem żywicieli pozyskujących nowe pa−
sożyty mogą być wiewiórki afrykańskie (Funisciu−
rus substriatus i Xerus erythropus) hodowane
w Zoo w Baltimore, u których stwierdzono inwazje
nicieni płucnych Gongylonema macrogubernacu−
lum, powszechnie pasożytujących u naczelnych
[14]. Uważa się, że istotną rolę w krążeniu tego ni−
cienia odgrywają często spotykane w pomieszcze−
niach i na wybiegach ogrodów zoologicznych kara−
czany, które są żywicielem pośrednim G. macrogu−
bernaculum. Także pokrewny gatunek nicienia G.
pulchrum, występujący w przewodzie pokarmo−
wym bydła i świń, został stwierdzony u 55,5% małp
z gatunku Saimiri boliviensis w 2003 roku oraz
u 25,5% w roku 2004 w japońskim ogrodzie zoolo−
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gicznym w Kyushu [15]. I w tym przypadku, do
rozprzestrzenienia inwazji przyczyniają się karacza−
ny i żuki gnojowe. Z kolei gatunek Camelostrongy−
lus mentulatus po raz pierwszy został stwierdzony
u żyrafy w ogrodzie zoologicznym Yamaguchi
w Japonii. Uważa się, że nicień ten mógł zostać
przeniesiony na żyrafy z innych przeżuwaczy z tego
samego wybiegu, takich jak wielbłądy i antylopy
[16].
Duże zagęszczenie zwierząt w Zoo na stosunko−
wo małej powierzchni powoduje znaczną koncen−
trację różnych form inwazyjnych pasożytów w po−
mieszczeniach hodowlanych i na wybiegach, co
sprzyja hiperinwazjom [17]. Na przykład u gwana−
ko (Lama guanicae) z łódzkiego Zoo stwierdzono
sekcyjnie 3351 włosogłówek Trichuris ovis oraz
3260 osobników Cooperia oncophora [18]. Hiper−
inwazje pasożytów, zwłaszcza nicieni, są odnoto−
wywane także w ostatnich latach. Z doniesienia Ga−
rijo i wsp. [19] wynika, że sekcja zwłok żyrafy (Gi−
raffa camelopardalis xgiraffa) z Aitana Zoo w Hi−
szpanii, wykazała, mimo braku wcześniejszych ob−
jawów chorobowych, obecność 2724 nicieni należą−
cych do gatunków: Trichostrongylus axei, Osterta−
gia ostertagi, Teladorsagia circumcincta, T. trifuca−
ta, Marshallagia marshalli, Trichostrongylus colu−
briformis, Spiculopteragia asymmetrica, Camelo−
strongylus mentulatus i Trichuris giraffae. Tylko
dwa ostatnie gatunki zostały stwierdzone uprzednio
u żyrafy, pozostałe nicienie powszechnie występują
u muflonów, danieli i jeleni, ulokowanych na wy−
biegu wraz z żyrafami.
Grupą zwierząt szczególnie narażonych na roz−
przestrzenianie się chorób inwazyjnych są naczelne.
Przyczyną takiego stanu rzeczy może być popular−
ność, jaką cieszą się małpy wśród zwiedzających,
a także interesujący behawior tych zwierząt. Częste
zabawy na wspólnych wybiegach, porozumiewanie
się między sobą i kontakt z publicznością, a także
chętne przyjmowanie jedzenia sprzyja szerzeniu się
zarażeń. Przebywanie zwierząt we wspólnych po−
mieszczeniach sprzyja wymianie i krążeniu pasoży−
tów. W taki sposób nabyte pasożyty mogą być
w większym stopniu patogenne dla nowych żywi−
cieli niż ich autochtoniczna parazytofauna. Zdaniem
Tschernera [20] u południowoamerykańskich małp
żyjących na wolności spotykane są najczęściej ni−
cienie z rodziny Filariidae i kolcogłowy, a także,
lecz o wiele rzadziej, występują inne nicienie: Tri−
churis trichiura, Strongyloides stercoralis, S. cebus,
Ancylostoma sp., Necator sp., Trichostrongylidae
oraz sporadycznie przedstawiciele Oxyuridae.

Helmintofauna zwierz¹t w Zoo
U tych małp hodowanych w ogrodach zoologicz−
nych wykrywano pojedyncze przypadki występo−
wania Ascaris lumbricoides, a u małp pochodzących
z Afryki znacznie rzadziej znajdowano włosogłów−
ki [20]. Natomiast badania koproskopowe naczel−
nych z barcelońskiego Zoo w kierunku pasożytów
jelitowych [21] wykazały zarażenie następującymi
helmintami: Ancylosoma sp., Strongyloides fuelle−
borni, Strongyloides sp. i Trichuris trichiura. Naj−
bardziej rozpowszechnioną nematodozą małp jest
włosogłówczyca wywołana przez T. trichiura. Eks−
tensywność zarażenia w różnych ogrodach zoolo−
gicznych wynosiła nawet 60% [20], 75% [8] i 100%
[22]. Występuje ona u małp afrykańskich i azjatyc−
kich. Helmintoza ta w ogrodach zoologicznych czę−
sto ma charakter stacjonarny z niską intensywnością
i bezobjawowym przebiegiem.
W przypadku małp hodowanych w ogrodach zo−
ologicznych coraz częściej pojawia się problem hel−
mintoz wspólnych dla człowieka i zwierząt. Znane
są przypadki przenoszenia włosogłówki z pielęgnia−
rzy na małpy i odwrotnie. Dotyczy to również owsi−
ków (Enterobius vermicularis) [3, 23]. Badania
skryningowe pracowników Ogrodu Zoologicznego
w Wiedniu, kontaktujących się ze zwierzętami, wy−
kazały u 21% obecność przeciwciał anty−Toxocara
spp. oraz u 2% anty−Calodium hepaticum [24]. Hel−
mintozą spotykaną u wszystkich małp świata jest
owsica wywołana przez nicienie z rodziny Oxyuri−
dae. U małp występują najczęściej gatunki: Oxyuris
armata, Trypanoxyuris atelis, T. minutus, Entero−
bius anthropopitheci, E. bipapillatus, E. brevicauda,
E. buckleyi, E. lerouxi i E. vermicularis [25, 26].
Specyficzny dla człowieka gatunek Enterobius ver−
micularis występuje także u małp człekokształt−
nych. I tak inwazje E. vermicularis stwierdzono
między innymi u małp w ogrodach zoologicznych
we Wrocławiu [6, 7, 8], w Ankarze w Turcji [27],
w Okinawie w Japoni [28], a także w Belgradzie
[29]. Owsik ludzki występuje u szympansa (Pan
troglodytes) i szympansa karłowatego (P. pygma−
eus). Niespecyficzny dla małp, wykazuje większą
patogenność i może nawet doprowadzić do śmierci
żywiciela. O takim przypadku — śmierci 26−letnie−
go szympansa w Zoo w Fujisawa — donosi Murata
i wsp. [30]. Niemal wyłącznie u małp człekokształt−
nych: goryli, orangutanów i szympansów występuje
jeden z najczęściej spotykanych u ludzi nicieni ja−
kim jest glista Ascaris lumbricoides. Notowana by−
ła kilkakrotnie [5–8] u tych żywicieli we Wrocław−
skim Ogrodzie Zoologicznym, a także u szympan−
sów i mangaby w Zoo w Belgradzie [29]. Inwazje
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glisty ludzkiej, przy niewielkiej intensywności by−
wają mało szkodliwe, niemniej jednak znane są
przypadki padnięcia szympansów na skutek silnej
glistnicy. U hodowanych małp człekokształtnych
odnotowano również zarażenia węgorkiem Strongy−
loides stercoralis [30], a u makaków azjatyckich S.
fiilleborni [23].
Do często wykrywanych pasożytów, wspólnych
dla małp i człowieka należą również przywry z ro−
dzaju Schistosoma sp., które stwierdzano u mangab,
pawianów, koczkodanów i makaków [23]. Małpy
zarażają się nimi, podobnie jak ludzie, w trakcie ką−
pieli w zbiornikach obfitujących w cerkarie.
Wspólne gatunki człowieka i małp to także ta−
siemce Rodentolepis nana i Hymenolepis diminuta
oraz Bertiella sp. [20]. Innym tasiemcem, którego
larwy notuje się coraz częściej u ludzi a także u ho−
dowanych małp, jest Echinococcus multilocularis.
Doniesienie z Zoo w Hokkaido z 2005 roku [31]
opisuje wysoką seroprewalencję, bo aż 21% zaraże−
nie makaków japońskich (Macaca fuscata) tym ta−
siemcem. Prace licznych autorów wskazują na natu−
ralne zarażenie naczelnych E. multilocularis
w ogrodach zoologicznych w Szwajcarii [32],
Niemczech [33] i Japonii [34]. Alweolarna echino−
kokoza była przyczyną śmierci makaka Macaca fa−
sciularis oraz goryla nizinnego (Gorilla gorilla)
w Zoo w Bazylei [35]. Jak wykazały badania, dziko
żyjące lisy wałęsające się na terenie ogrodu zoolo−
gicznego w poszukiwaniu pokarmu, stanowią po−
tencjalne źródło i ryzyko zarażenia E. multilocularis
zwierząt w Zoo, gdyż powszechnie spotykane tu
drobne dzikie gryzonie — żywiciele pośredni E.
multilocularis — przyczyniają się do zamknięcia
cyklu i krążenia pasożyta w środowisku.
Także gryzonie przyczyniają się do rozprzestrze−
niania innych chorób inwazyjnych oraz zakaźnych
w ogrodach zoologicznych. Do pasożytów jelito−
wych zwierząt drapieżnych, których wektorami są
szczury i inne gryzonie, należą: tasiemiec Taenia ta−
eniaeformis i nicienie Toxocara cati i T. canis [36].
Jaja inwazyjne glist T. cati i T. canis mogą zarażać
wiele różnych żywicieli przypadkowych, u których
nie rozwijają się do postaci dojrzałej, ale przeżywa−
ją w nich w stadium larwy L2. Takimi żywicielami
paratenicznymi oprócz gryzoni mogą być również
karaczany, dżdżownice, muchy i ptaki. Liczne bada−
nia potwierdzają, że larwy umiejscowione w tkan−
kach żywicieli niespecyficznych mogą stanowić
źródło inwazji [37]. Zapewne zarażone dziko żyjące
gryzonie, które przedostają się do klatek zwierząt
drapieżnych i stają się ich łupem, przyczyniają się
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do inwazji glist. T. canis stwierdzono np. u dzikich
Canidae w berlińskim Zoo [38], T. cati i Toxocaris
leonina u dużych i małych dzikich Felidae w Zoo
w Brnie [39], zaś we Wrocławskim Ogrodzie Zoo−
logicznym wszystkie trzy gatunki: T. canis u 66,7%
Canidae, Toxocaris leonina u 57,1%, a Toxocara ca−
ti u 14,3% Felidae [40].
Penetrujące ogrody zoologiczne gryzonie, głów−
nie szczury z rodzaju Rattus — żywiciele Calodium
hepaticum, mogą przyczyniać się do rozprzestrze−
nienia tego nicienia [41]. W badaniach prowadzo−
nych w ogrodzie zoologicznym w Bristolu w Anglii
[42] stwierdzono inwazję C. hepaticum u 14 schwy−
tanych gryzoni. Mogło to znacznie zwiększać ryzy−
ko zarażenia innych zwierząt w Zoo, do których
szczury miały dostęp. Być może przyczyną wyso−
kiej prewalencji (24%) C. hepaticum u piesków pre−
riowych (Cynomys ludovicianus) z Zoo w Baltimo−
re były właśnie zarażone gryzonie [43].
Świadomość niekorzystnego wpływu helmintów
oraz strat ponoszonych z tego powodu, powoduje
konieczność ich zwalczania. Programem kontroli
powinny być objęte nie tylko zwierzęta hodowane
w ogrodach zoologicznych, ale również zwierzęta
wolno żyjące, wałęsające się w celu zdobycia poży−
wienia, ponieważ stanowią one istotny rezerwuar
pasożytów. Stan parazytofauny ulega ciągłym zmia−
nom, z tego względu konieczne jest wykonywanie
okresowych badań zwierząt hodowanych w ogro−
dach zoologicznych. Dodatkowym, aczkolwiek
istotnym czynnikiem ułatwiającym rozwijanie się
chorób, w tym pasożytniczych, u zwierząt hodowa−
nych w ogrodach zoologicznych jest również pu−
bliczność. Stres związany z publicznością oraz po−
dawana przez nią karma, niejednokrotnie już zanie−
czyszczona formami inwazyjnymi helmintów, po−
wodują liczne zaburzenia ze strony układu pokar−
mowego i nerwowego [44].
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