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nemoci koní
Obr. 1: Vývojový
cyklus podkožních
střečků u koně.
1 - kukla, z níž se
vylíhne
2 - dospělý střeček;
3 - samička klade
vajíčka ve shlucích
do srsti na spodní
části těla hostitele;
4 - z vajíček se
líhnou larvičky
1. stadia, které se
aktivně zavrtají pod
kůži a migrují do
oblasti hřbetu;
5 - v podkoží hřbetu
se larvy dále vyvíjejí
a vytvářejí
charakteristické
uzly s dýchacími
otvory; u koní však
již nedozrají
a hynou.

Když se řekne
zajímavosti

Nepředpokládám, že by někdo ze čtenářů nevěděl vůbec nic
o střečcích. Minimálně budou tušit, že se jedná o parazity, kteří
napadají i koně. Jak to vlastně s tímto hmyzem skutečně je a co
dělat, když koně napadne?

S

Stﬁeãci patﬁí mezi specializovan˘ parazitick˘
dvoukﬁídl˘ hmyz, jehoÏ larvy parazitují v tûle
b˘loÏrav˘ch zvíﬁat, kde vlastnû v teple a bezpeãí pﬁeãkávají zimu. B˘vají specializovaní vÏdy
na jednoho hostitele, v nûmÏ se mohou úspû‰nû vyvíjet. Dospûlí jedinci, podobní chlupat˘m
mouchám, jsou ne‰kodní, mají zakrnûlé ústní
ústrojí a brzy hynou. Podle toho, kde v tûle
sv˘ch hostitelÛ larvy pﬁeÏívají, se stﬁeãci rozdûlují na:
■ nosní (ãeleì Oestridae), parazitující pﬁedev‰ím v nosních, vedlej‰ích a lebeãních dutinách ovcí, koz, muflonÛ a jelenovit˘ch, u koní
nemají Ïádn˘ v˘znam,
■ podkoÏní (ãeleì Hypodermatidae), parazitující
hlavnû pod kÛÏí ãi v páteﬁním kanálu skotu
a jelenovit˘ch, nûkteré druhy „omylem“
mohou doãasnû parazitovat i v koních,
■ Ïaludeãní (ãeleì Gasterophilidae), parazitující
v trávicím traktu koÀovit˘ch.
Pﬁedpokládá se, Ïe v souãasné dobû není
v âeské republice, na rozdíl od jin˘ch evropsk˘ch zemí, pﬁíli‰ hojn˘ v˘skyt „koÀsk˘ch“
Ïaludeãních stﬁeãkÛ; zato pomûrnû bûÏní
„srnãí“ podkoÏní stﬁeãci (Hypoderma diana)
zaznamenávají v posledních letech poãetní
nárÛst a kromû srnãí zvûﬁe lze jejich larvy stále
ãastûji nalézt na domácích sudokopytnících i na
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stﬁeãek

koních. Pﬁíãinou vût‰ího v˘skytu stﬁeãka srnãího u koní v posledních letech je pravdûpodobnû velká poãetnost srnãí zvûﬁe a její silné napadení tímto stﬁeãkem na na‰em území. Podílí se
na tom i zvy‰ující se poãet koní a v neposlední
ﬁadû i teplé jarní a letní poãasí, které je pﬁíznivé
pro líhnutí a mnoÏení stﬁeãkÛ.
Není stﬁeãek jako stﬁeãek. Konû mohou
napadnout dva „typy“ stﬁeãkÛ - Ïaludeãní, kteﬁí
jsou na konû specializovaní a tudíÏ v nich projdou cel˘m v˘vojem, a nûkteﬁí podkoÏní, kteﬁí
na konû specializovaní nejsou a v˘voj larev
v koÀském tûle je pro nû víceménû „smrteln˘
omyl“. ProtoÏe v na‰ich krajích se momentálnû
setkáme spí‰ s podkoÏními stﬁeãky, podívejme
se nejdﬁíve na nû.

pronikají pod kÛÏi. Larvy H. bovis postupnû
migrují podkoÏím k páteﬁi, larvy stﬁeãkÛ parazitujících na jelenovit˘ch (H. diana a H. acteon)
migrují k páteﬁi zcela v˘jimeãnû a zÛstávají
celou dobu v podkoÏí v oblasti hﬁbetu; na tûchto místech pﬁeãkají zimu. Koncem zimy a zaãátkem jara larvy v podkoÏí dozrávají a vytváﬁejí
typické tzv. stﬁeãkové boule, coÏ jsou vazivové
uzly s d˘chacím otvorem. V tûch se larvy dvakrát svlékají a dosahují koneãné velikosti aÏ
30 mm. Poté bûhem bﬁezna a dubna pomocí
enzymÛ naru‰ují kÛÏi, aktivnû opou‰tûjí hostitele a vypadávají na zem, kde se zakuklí. Po
40 - 60 dnech se z kukel líhnou dospûlé mouchy,
bûhem tepl˘ch dnÛ se shromaÏìují na slunn˘ch místech a páﬁí se.

Podkožní střečci

Srnčí střeček u koní

Patﬁí k nim napﬁíklad Hypoderma bovis (parazituje u skotu), H. lineatum (skot), H. diana
(srnec, ménû jelen, danûk, muflon), H. acteon
(jelen). Dospûlí jedinci podkoÏních stﬁeãkÛ jsou
11 - 16 mm velké chlupaté mouchy. Oplozené
samiãky nalétávají v období od kvûtna do srpna
za tepl˘ch a slunn˘ch dnÛ na pasoucí se zvíﬁata, na jejichÏ spodní ãásti tûla kladou vajíãka.
Z nich se bûhem 3 - 5 dnÛ líhnou asi 1 mm velké
larvy, které pomocí ústních háãkÛ a enzymÛ

Díky tomu, Ïe larvy podkoÏních stﬁeãkÛ jelenovit˘ch nepronikají do vnitﬁních orgánÛ hostitele
jako podkoÏní stﬁeãci skotu a jejich enzymy jsou
mnohem slab‰í, po‰kozují svého hostitele mnohem ménû; na druhé stranû jich v tûle hostitele
mnohem více pﬁeÏije, protoÏe v nûm nevyvolají
tak bouﬁlivou obrannou reakci.
Napadené konû poznáme podle typick˘ch
uzlÛ s otvory, nacházejících se pﬁedev‰ím na
hﬁbetû, ménû na krku ãi jin˘ch místech tûla.
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Larvy se v nich vyvíjejí rÛznû dlouho, nakonec
v‰ak spontánnû hynou, protoÏe kÛÀ není skuteãn˘m hostitelem tohoto stﬁeãka. Vût‰inou je
tﬁeba je z uzlÛ mechanicky odstranit, nûkdy se
samy vstﬁebají. Uzly pak postupnû mizí a otvory se bûhem 2 - 3 t˘dnÛ zacelí. V˘jimeãnû vznikne v místû uzlu absces.
Samotná pﬁítomnost uzlÛ nemá ze zdravotního hlediska u koní velk˘ v˘znam. Mohou zpÛsobit potíÏe, pokud se kÛÀ i nadále sedlá, mohou
vyvolat alergickou reakci. Nálet much obvykle
zneklidÀuje konû na pastvinách, coÏ je samozﬁejmû neÏádoucí z hlediska jejich v˘konnosti
pod sedlem.

Jak bojovat proti srnčím
střečkům
TûÏko mÛÏe nûkdo z obyãejn˘ch majitelÛ koní
ovlivnit stav srnãí zvûﬁe v okolí sv˘ch pastvin,
pﬁesto bude vhodné se dát do boje proti jejich
stﬁeãkÛm.
1. ProtoÏe samiãky stﬁeãkÛ kladou vajíãka
bûhem jarních a letních tepl˘ch dnÛ, je vhodné
v lokalitách s v˘skytem stﬁeãka srnãího omezit
v tomto období pastvu koní, zejména pﬁes
poledne. Mûlo by staãit umístûní koní v tuto
dobu do stínu.

3. Pokud se napadení larvami stﬁeãka zjistí
u koní aÏ ve stadiu koÏních uzlÛ, je nejvhodnûj‰ím ﬁe‰ením mechanické odstranûní larvy
d˘chacím otvorem po jeho pﬁípadném roz‰íﬁení
skalpelem a následné o‰etﬁení vzniklé rány. Nûkteré uzly je zapotﬁebí nechat uzrát. Rozmáãknutí
larvy v tûle mÛÏe vyvolat alergickou reakci.

Žaludeční střečci
Patﬁí sem napﬁíklad Gasterophilus intestinalis, G. hemorhoidalis, G. inermis, G. nigricornis,
G. nasalis, G. pecorum. V‰ichni parazitují
u koÀovit˘ch. Dospûlci jsou zavalité ochlupené
mouchy, které dosahují velikosti aÏ 16 mm
a barvou i tvarem pﬁipomínají ãmeláky. Îijí jen
po dobu páﬁení a kladení vajíãek a nepﬁijímají
potravu. Jsou aktivní bûhem teplého poãasí
(poledne) pﬁes léto, ale mohou létat aÏ do prvních mrazÛ. Pﬁilepí vût‰inou naÏloutlá vajíãka
na srst hostitele, umístûní záleÏí na druhu stﬁeãka: lze je najít na hrudních konãetinách, lopatkách, ve slabinách (G. intestinalis), samiãky
jin˘ch druhÛ kladou vajíãka i na ãelisti, pysky,
nozdry, tváﬁe.
KÛÀ vajíãka slízne a vlhko, teplo a CO2 vût‰inou stimulují vylíhnutí larviãek; u nûkter˘ch
druhÛ se larvy samy aktivnû líhnou a migrují

Obr. 2: Vývojový cyklus žaludečního střečka Gasterophilus intestinalis, který trvá jeden rok.
1 - dospělá oplozená samička nalétává na koně;
2 - na srst hrudních končetin naklade vajíčka;
3 - kůň vajíčka slízne;
4 - v prostředí jeho dutiny ústní se vylíhnou larvičky,
které se zavrtají do měkkých tkání a dvakrát se svlékají;

5 - larvy se po polknutí dostávají na specifická místa
trávicího traktu,
6 - kde přečkají zimu (zde žaludek) a dozrají;
7 - po dozrání se uvolní a trusem odcházejí ven;
8 - na zemi se zakuklí;
9 - z kukly vylétne dospělá moucha, která se hned páří
a oplozená samička opět vyhledává hostitele.

2. V chovech s ãastûj‰ím v˘skytem podkoÏ-

do dutiny ústní. V ústní dutinû (pysky, jazyk,
dásnû) se larvy svlékají a asi 3 t˘dny se vyvíjejí, pak se usazují v rÛzn˘ch ãástech trávicího
traktu, napﬁ. v jícnu, Ïaludku, stﬁevech, koneãníku. Zde se pﬁichytí háãky a jin˘mi pﬁíchytn˘mi orgány, kter˘mi po‰kozují sliznici. Asi za
7 mûsícÛ (na jaﬁe) dozrají a odcházejí z hostitele trusem ven. Ve vnûj‰ím prostﬁedí se zakuklí.
Za nûkolik t˘dnÛ z kukel vylétnou dospûlci,
kteﬁí se hned páﬁí a nalétávají na hostitele.

ních stﬁeãkÛ u koní lze pouÏít pﬁípravky
obsahující avermektiny (ivermectin, moxidectin). Pﬁípravek je tﬁeba aplikovat ve stadiu migrace larev, tj. od poãátku ãervence do
konce listopadu. ProtoÏe larvy stﬁeãka srnãího nemigrují bûhem svého v˘voje do páteﬁního kanálu a do vnitﬁních orgánÛ, jsou rizika spojená s jejich úhynem ve tkáních minimální.

Koňský střeček u koní
Gasterofilóza postihuje vût‰inou mladé konû
chované na pastvû. Projevuje se stﬁídav˘m
apetitem aÏ apatií, hubnutím a vzácnû kolikov˘mi bolestmi. Nûkdy se tato parazitóza projevuje anémií (následek krvácení do trávicího
traktu) se zrychlenou srdeãní ãinností a slab˘m
pulsem, ãi slinûním.
V pﬁípadû, Ïe se v trávicím traktu nachází
mal˘ poãet larev, nedochází k váÏnému
po‰kození sliznice a ãasto se to na zdravotním
stavu nijak specificky neprojeví. Pﬁi vût‰ím
napadení v‰ak odebírají Ïiviny, takÏe konû
hubnou, v závaÏnûj‰ích pﬁípadech se objevují
koliky, zánûty, vﬁedy a váÏné trávicí poruchy.
Masivní napadení parazity v‰ak mÛÏe vyvolat
i zánût sliznice ústní dutiny (potíÏe pﬁi polykání a Ïv˘kání) ãi koneãníku. U koní trpících gasterofilózou dochází k oslabení organismu
s predispozicí k rÛzn˘m onemocnûním ãi sníÏení v˘konnosti. V˘jimeãnû lze najít larvy
v trusu.

Prevence a léčba
I v pﬁípadû Ïaludeãních stﬁeãkÛ máme nûkolik
moÏností boje.
1. Konû lze chránit proti náletÛm stﬁeãkÛ odvádûním z pastviny bûhem sluneãn˘ch letních aÏ
podzimních dní.
2. Vajíãka lze mechanicky odstranit, coÏ je v‰ak
pracné a druh˘ den mohou samiãky naklást
nová.
Konãetiny s pﬁichycen˘mi vajíãky lze om˘t
teplou vodou (ca 43 - 44 °C), tím se stimuluje
vylíhnutí larviãek, které se smyjí pryã nebo se
zahubí lokálními ektoparazitiky.
3. Odãervení konû pﬁípravky obsahujícími
avermektiny. To má smysl v dobû, kdy samiãky
pﬁestanou klást vajíãka, ãili po prvních mrazech. Avermektiny zabíjejí larvy stﬁeãkÛ v dutinû ústní i stﬁevech. V rámci celkového sníÏení
poãtu stﬁeãkÛ v dané lokalitû se doporuãuje
nûkolikrát odãervit konû od prosince do jara,
a to po tﬁi zimy a v celé oblasti, vãetnû novû
dovezen˘ch jedincÛ.
Obecnû je tﬁeba dodrÏovat zásady boje
proti hmyzu:
■ úklid hnoje, udrÏovat ãisté stáje a v˘bûhy,
■ nehnojit pastvinu bûhem pastevní sezony,
■ konû nedávat na mokré a ‰patnû drénované
pastviny,
■ staré a mladé konû drÏet oddûlenû.
A taky je vhodné dodrÏovat obecnû platné
zásady odãervování:
■ odãervovat v‰echny konû najednou,
■ novû pﬁíchozí konû izolovat a odãervit,
■ sestavit antiparazitární program dané stáji „na
tûlo“,
■ kontrolovat úãinnost odãervení pravideln˘m
vy‰etﬁením trusu,
■ odãervovat vhodn˘mi prostﬁedky,
■ stﬁídat odãervovací pﬁípravky.
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