Aktualny zasięg patogenów płazów w Polsce, metody prewencji i zwalczania
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Cel Podsumowanie dotychczas zebranych danych dotyczących rozmieszczenia Materiały i metody

Sprawdzono w sumie 123 stanowiska: 123 na
występowanie Bd, 121 stanowisk - Bsal i 92 stanowiska - Rv. Obecność
patogenów stwierdzono za pomocą reakcji qPCR specyﬁcznej dla patogenów
(wg. Palomar i in., 2021).

trzech płazich patogenów w Polsce: Batrachochytrium dendroba dis (Bd),
B. salamandrivorans (Bsal), Ranavirus (Rv). Przedstawienie głównych dróg ich
rozprzestrzeniania oraz prewencji i zwalczania.
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Aktualny zasięg występowania patogenów płazów w Polsce. Obecność Bd wykryto na 51 stanowiskach spośród 123, a Bsal nie został stwierdzony na żadnym
badanym stanowisku. Rv wykryto na 11 z 92 sprawdzanych stanowisk.

Metody prewencji

Drogi transmisji patogenów
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Metody zwalczania
Do zastosowania głównie w przypadku Bsal, gdyż całkowita eliminacja Bd i Rv ze środowiska jest praktycznie
niemożliwa przy obecnym rozpowszechnieniu.
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wodnych
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wczesnego ostrzegania
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Użycie środków chemicznych,
grzybobójczych w zakażonych
zbiornikach
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W ostateczności celowe
usunięcie puli nosicieli
z danego obszaru, aby
powstrzymać lokalne
rozprzestrzenianie patogenów

Opracowanie planu działania
w przypadku wystąpienia
masowej śmiertelności płazów
w Polsce
Podjęcie badań w kierunku
identyﬁkacji szczepów
patogenów w Polsce
Podjęcie badań
immunogenetycznych w celu
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Martwy osobnik żaby śmieszki
(Pelophylax ridibundus) znaleziony
w Krakowie.
Na spodniej stronie ciała widać
liczne, drobne wybroczyny. Osobnik
t e n n i e d ł u g o p r ze d ś m i e r c i ą
cechował się apa ą i odrętwieniem
tylnych kończyn.
Badania diagnostyczne wykazały
infekcję B. dendroba dis o znacznej
intensywności (fot. M. Pabijan).
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