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1. Wstęp

Jedną z cech ekosystemu jest tendencja do utrzyma-
nia i odtwarzania charakterystycznej struktury i funk-
cji. Jednocześnie stopniowe zmiany w ekosystemach 
są skutkiem migracji i kolonizacji przez organizmy 
żywe nowych obszarów. Ten naturalnie powolny proces 
uległ gwałtownemu przyspieszeniu w wyniku globali- 
zacji handlu i przemieszczania się ludności. Nowe 
gatunki zwierząt i roślin pojawiające się w ekosystemie 
są określane mianem gatunków obcych. Ich utrzymy-
wanie się ma zwykle charakter neutralny, jednak nie-
które mogą mieć niekorzystny wpływ na równowagę 
ekosystemu i jako gatunki inwazyjne stanowić zagro-
żenie dla bioróżnorodności. Możliwe oddziaływania 
polegają na zmienianiu siedlisk i żerowisk, konkurowa-
niu i zastępowaniu gatunków rodzimych lub tworzeniu 
z nimi hybryd genetycznych [61].

2. Inwazyjne gatunki żółwi

Szacuje  się, że  w krajach Unii Europejskiej (UE) 
występuje około 12 000 obcych gatunków roślin, grzy-
bów, zwierząt i drobnoustrojów. Gady stanowią nie-
liczną grupę gatunków obcych. Zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami [60] w Polsce za inwazyjne uznaje się 
cztery gatunki żółwi: ozdobnego, malowanego, ostro-
grzbietego i jaszczurowatego. Występowanie dwóch 
pierwszych – Trachemys (T.) scripta i Chrysemys (Ch.) 
picta – ze względu na istotne szkody jakie powodują 
w środowisku, wymaga podjęcia działań zapobiegaw-
czych zmierzających do ograniczenia ich rozprzestrze-
niania na terenie Europy [61], a ich wprowadzanie jest 
zakazane [62]. Wymienione gatunki żółwi naturalnie 
zamieszkują centralną i wschodnią część Ameryki 
Północnej. Ze względu na niewielkie rozmiary, atrak-
cyjny wygląd i niewymagające warunki hodowlane, 

MIKROFLORA I PARAZYTOFAUNA
OBCYCH I INWAZYJNYCH GATUNKÓW ŻÓŁWI

Olga Goławska1, Marta Demkowska-Kutrzepa2, Ewa Borzym3, Paweł Różański4,
Magdalena Zając1, Artur Rzeżutka5, Dariusz Wasyl1*

1 Zakład Mikrobiologii, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy,
2 Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

3 Zakład Chorób Ryb, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
4 Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

5 Zakład Wirusologii Żywności i Środowiska, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy

Wpłynęło w lipcu 2016 r.
Zaakceptowano we wrześniu 2016 r.

1. Wstęp. 2. Inwazyjne gatunki żółwi. 3. Bakterie. 3.1. Salmonella spp. 3.1.1. Reptile Associated Salmonellosis (RAS). 3.2. Prątki. 3.3. Inne 
bakterie. 4. Parazytofauna żółwi. 4.1. Żółwie inwazyjne źródłem zarażenia helmintami żółwia błotnego. 4.2. Występowanie i patogenność 
obcych pasożytów u natywnych i obcych gatunków żółwi. 5. Infekcje wirusowe. 6. Infekcje grzybicze. 7. Podsumowanie

Microflora and parasitofauna of alien and invasive turtle species

Abstract: Invasiveness of alien turtles results from their impact on the functioning of the local ecosystem. It is due to predation on or 
competing with resident species, but also transfer of new and unknown pathogenic bacteria, viruses, parasites, or fungi. Salmonella 
is the most often reported microorganism, both in free-living and captive turtles. Zoonotic aspect of Salmonella spp. carriage has led 
to the definition of RAS (Reptile Associated Salmonellosis) acquired from domestic pet reptiles. Mycobacterium spp., Leptospira spp. 
and aquatic bacteria are also found in turtles. Additionally, nematode transmissions from invasive turtles to the autochthonic ones 
have been described. Alien turtles were less affected by parasitic invasion than animals living in a native location, but the infestation of 
alien parasites in native turtle species was usually more severe. Reports on viral or fungal infections in turtles are scarce. The identified 
knowledge gaps justify the need for research which will provide basic and systematic data on microbial threats related to alien and 
invasive turtles present in the natural environment of Poland. It will also give more insight in the scope and the impact of the problem on 
epidemiology and public health.

1. Introduction. 2. Invasive turtle species. 3. Bacteria. 3.1. Salmonella spp. 3.1.1. Reptile Associated Salmonellosis (RAS). 3.2. Mycobacteria. 
3.3. Other bacteria. 4. Parasitofauna of turtles. 4.1. Invasive turtles as a source of helminth invasion of European pond turtle. 4.2. Occurrence 
and invasiveness of alien parasites in native and alien turtles. 5. Viral infections. 6. Mycotic infection. 7. Conclusions

Słowa kluczowe: bakterie, grzyby, inwazyjne gatunki żółwi, pasożyty, wirusy
Key words: bacteria, fungi, invasive turtle species, parasites, viruses



164 O. GOŁAWSKA, M. DEMKOWSKA-KUTRZEPA, E. BORZYM, P. RÓŻAŃSKI, M. ZAJĄC, A. RZEŻUTKA, D. WASYL

w drugiej połowie XX w. stały się popularnymi zwie-
rzętami hobbystycznymi. Szczególną popularnością 
cieszyły się różne podgatunki T. scripta. Ich celowe 
lub przypadkowe przedostanie się do środowiska 
naturalnego uważa się za największe znane wprowa-
dzenie obcego gatunku inwazyjnego na świecie. Bada-
nia przeprowadzone we Włoszech wykazały większy 
zasięg terytorialny i znaczną przewagę liczebną obcego 
T. scripta nad rodzimym żółwiem błotnym Emys orbi
cularis [70], który w Polsce i wielu krajach europejskich 
jest objęty ścisłą ochroną i każdy gatunek obcy może 
przyczynić się do jego wyginięcia [69].

Oprócz wcześniej wspomnianych sposobów oddzia-
ływania gatunków inwazyjnych na środowisko i bytu-
jące w  nim gatunki autochtoniczne, należy również 
wziąć pod uwagę organizmy zasiedlające wprowadzany 
gatunek. Towarzyszące im bakterie, grzyby, pasożyty 
czy wirusy mogą również wpływać na równowagę 
ekosystemu. Celem niniejszego artykułu jest przegląd 
dostępnych danych literaturowych dotyczących bak-
terii, pasożytów, wirusów, drożdżaków i pleśni stwier-
dzanych u żółwi gatunków inwazyjnych. Szczególną 
uwagę zwrócono na zwierzęta obecne w środowisku, 
tak w  obszarze ich naturalnego występowania, jak 
i introdukowane, oraz notowane u nich czynniki choro-
botwórcze o potencjalnym wpływie na zdrowie i życie 
człowieka oraz zwierząt.

3. Bakterie

3.1. Salmonella spp.

Bakteriami najczęściej kojarzonymi z gadami, w tym 
z żółwiami, są pałeczki z rodzaju Salmonella spp. Przyj-
muje się, że stanowią one fizjologiczną składową flory 
jelitowej gadów. Pomimo to, wyniki badań naukowych 
nie są kompletne i jednoznaczne. Często rozbieżne 
wnioski z takich analiz mogą wynikać ze stosowania 
różnych metod diagnostycznych, takich jak badania 
bakteriologiczne i serologiczne [11, 13, 23, 29, 43] lub 
wykrywanie materiału genetycznego zarazka metodą 
PCR [22, 27, 57, 69], czy też wykorzystywania różnych 
rodzajów próbek (kał, wymazy z kloaki lub karapaksu, 
błona śluzowa jelit, osad z terrarium) [22, 30, 45, 57, 
64]. Nie bez znaczenia na różnorodność otrzymywa-
nych wyników badań laboratoryjnych ma też miejsce 
pochodzenia zwierząt: hodowle, ogrody zoologiczne 
lub środowisko –  tak ich naturalnego zasięgu geo-
graficznego, jak i obszarów, na których są one gatun-
kami obcymi. Dla przykładu, częstość występowania 
Salmonella spp. u żółwi Ch. picta i Ch. serpentina ser
pentina (żółw jaszczurowaty) w  Ameryce Północnej 
sięgała 100% [11], chociaż żółwie tych gatunków oraz 
T. scripta scripta (żółw żółtobrzuchy) i T. scripta elegans 

(żółw czerwonolicy) bywały też wolne od Salmonella 
spp. [47, 58, 64]. Jedne badania wskazują, że wystę-
powanie patogenu u T. scripta elegans nie ma związku 
z  wielkością żółwia, jego kondycją i  środowiskiem 
zbiornika wodnego, z którego został odłowiony [22, 
57]. Z kolei w Chinach częściej izolowano te bakterie 
od inwazyjnych T. scripta elegans o karapaksie mniej-
szym niż 10 cm w porównaniu do zwierząt o większych 
wymiarach [68]. W  badaniach przeprowadzonych 
w Hisz panii nie wykryto Salmonella spp. u przedsta-
wicieli inwazyjnych gatunków Graptemys (G.) pseudo
geographica (żółw ostrogrzbiety) i  T. scripta scripta, 
a u T. scripta elegans zarazek stwierdzano u 5,68% odło-
wionych osobników [30]. Wszystkie Ch. picta w ogro-
dzie zoolo gicznym w Nowym Jorku były nosicielami 
Salmonella spp., podczas gdy bakterie te odnotowano 
tylko u 12,5% T. scripta elegans [53]. Patogen nie wystę-
pował w hodowlach żółwi ozdobnych, ostrogrzbietych 
i malowanych w Hiszpanii [30], Niemczech i Austrii 
[23] i w Japonii, w przypadku Ch. serpentina [50].

Informacje dotyczące występowania Salmonella 
spp. u żółwi zaliczanych do gatunków inwazyjnych, 
zwłaszcza hodowanego w domach T. scripta, w  Polsce 
mają charakter incydentalny. Przeprowadzone w ostat-
nich latach badania własne objęły zaledwie sześć żółwi 
gatunków inwazyjnych, z których jedynie u  jednego 
osobnika Ch. serpentina stwierdzono występowanie 
Salmonella spp. [75].

Jeszcze rzadsze są informacje na temat objawów 
klinicznych na tle zakażeń Salmonella spp., których 
wystąpienie ma związek zwykle z obniżeniem odpor-
ności gada [54, 65, 69]. Są to głównie stany zapalne 
w obrębie układu pokarmowego i oddechowego, a przy 
infekcji szczepem silnie wirulentnym może pojawić się 
sepsa prowadząca do upadków zwierząt [35, 42, 69]. 
O  wiele częściej zakażenie przebiega bezobjawowo, 
z  okresowym siewstwem zarazka w  kale, któremu 
sprzyja stres spowodowany schwytaniem, transportem, 
dużym zagęszczeniem osobników w terrarium, prze-
wlekłą chorobą lub złymi warunkami hodowli [54, 65].

3.1.1. „Reptile Associated Salmonellosis (RAS)”

Fakt siewstwa w połączeniu z szacowanym przez 
amerykańskie Centrum Zwalczania i  Zapobiegania 
Chorobom (Centers for Disease Control and Preven-
tion, CDC) na ponad 90% nosicielstwem Salmonella 
spp. u  gadów [64] stanowi istotne zagrożenie zdro-
wia człowieka. Zatrucia pokarmowe wywołane przez 
odzwierzęce szczepy Salmonella spp. mają najczęściej 
łagodny przebieg. Niekiedy jednak mogą mieć charak-
ter uogólniony, z zejściem śmiertelnym włącznie [4, 11, 
13]. Nie tylko zanieczyszczona żywność, ale również 
kontakt z  gadami może być przyczyną salmonellozy 
człowieka. CDC szacuje, że  RAS może odpowiadać 
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za ok. 6% z 1,4 miliona zachorowań na salmonellozę 
u ludzi w USA [4, 58, 68]. W Europie epidemiologia sal-
monellozy, której źródłem zakażenia są gady, jest ciągle 
niewystarczająco poznana [8]. Dostrzeżenie problemu 
RAS u dzieci w USA doprowadziło w 1975 r. do zakazu 
sprzedaży żółwi o karapaksie mniejszym niż 10 cm. 
Zakaz wynikał z faktu, że dzieci w trakcie zabawy 
wkładały małe żółwie do ust, co skutkowało transmi-
sją zarazka [4, 57]. Do ograniczenia liczby zachorowań 
przyczyniła się również akcja informacyjna i wydanie 
przez CDC wskazówek dla hodowców gadów (http://
www.cdc.gov/features/salmonellafrogturtle/).

Rozpoznanie RAS może ułatwić identyfikacja 
serowaru odpowiedzialnego za zakażenie, jak miało to 
miejsce w przypadku sześcioletniej Japonki, u  której 
zachorowanie przebiegało z objawami m.in. gorączki, 
wymiotów, bólu brzucha i wodnistej biegunki oraz 
łagodnej niewydolności wątroby. Dalsze badania po- 
twierdziły tożsamość wyizolowanego serowaru S. Para-
typhi B z izolatem pochodzącym od T. scripta elegans, 
którym dziewczynka się opiekowała [49]. Wbrew 
powszechnej opinii, że zwierzęta zmiennocieplne są 
źródłem serowarów reprezentujących inne podgatunki 
niż S. enterica subsp. enterica, od żółwi izolowano liczne 
serowary należące do tego podgatunku: S. Anatum, 
S. Galiena, S. Typhimurium, S. Thompson, S. Litch-
field, S. Chailey, S. Seftenberg, S. Stanley, S. Newport, 
S. Give, S. Hull, S. Potsdam, S. Bredeney. Stwierdzano 
także przedstawicieli podgatunku salamae 4,12,27:b: 
[e,n,x], arizonae, houtenae 44:z4,z23:-, diarizonae 38:1,v:z35 
[11, 30, 43, 68, 70]. W badaniach własnych uzyskano 
46 izolatów należących do 29 serowarów reprezentują-
cych 3 podgatunki S. enterica: enterica (78,26%), sala
mae (19,57%) i diarizonae (2,17%). Najczęściej noto-
wano S. enterica subsp. enterica 4,5:b:-, S. Oranienburg, 
S. Fluntern oraz S. Tennessee, przy czym ten pierwszy 
wraz z S. Minnesota został wyizolowany również od 
osobnika zaliczanego do gatunku inwazyjnego [75]. 
W  większości opublikowanych badań diagnostyka 
zakażeń żółwi ograniczała się jednak do samego wykry-
cia zarazka, bez jego pełnej identyfikacji serologicznej 
[22, 45, 57]. Fakt ten, w połączeniu z przekraczającą 
2500 liczbą serowarów Salmonella [36] świadczy o nie-
wystarczającym poziomie wiedzy dotyczącej epidemio-
logii Salmonella spp. występujących u gadów.

3.2. Prątki

Innymi bakteriami o potencjale zoonotycznym są 
Mycobacterium spp. Notowano je u gadów wykazu-
jących niespecyficzne objawy kliniczne, jak obrzęk 
kończyn i spadek masy ciała przy niezmienionym ape-
tycie, oraz u osobników zdrowych klinicznie [19, 42]. 
W preparatach histologicznych obserwowano zmiany 
martwicze z naciekiem histiocytarnym (ziarniniaki) 

wynikające z  zakażenia M. marinum, M. fortuitum, 
M. thamnopheos, M. ulcerans, M. avium [71]. W prze-
ciwieństwie do ziarniniaków gruźliczych stwierdza-
nych u ssaków, zmiany te nie przejawiały cech zwap-
nienia [35, 71]. Mechanizm transmisji zarazka nie 
jest poznany, jednak podejrzewa się, że wrotami zaka-
żenia jest układ pokarmowy lub uszkodzona skóra. 
Ziarniniaki spowodowane przez prątki obserwo-
wano u żółwi w płucach, wątrobie, śledzionie, skórze 
i  tkance podskórnej, jamie gębowej, gonadach, koś- 
ciach i ośrodkowym układzie nerwowym [42]. U nie- 
których osobników obecność prątków wykrywano 
metodą PCR, wyniki te nie znajdowały jednak potwier-
dzenia w  badaniach histologicznych. Prątki należały 
do grupy MOTT (Mycobacterium Other Than Tuber-
culosis) oraz M. haemophilum i M. nonchromogeni
cum, które mogą być patogenami oportunistycznymi 
dla człowieka [71]. W badaniach klinicznie zdrowych 
gadów pochodzących z  hodowli M. fortuitumlike 
wykryto u Ch. picta [19].

3.3. Inne bakterie

Doniesienia na temat występowania u żółwi innych 
bakterii chorobotwórczych są niezmiernie rzadkie. 
W badaniach popłuczyny z jamy nosowej stwierdzano 
Mycoplasma spp., a odsetek wyników dodatnich u zwie-
rząt odłowionych w różnych miejscach tego samego 
zbiornika wodnego wahał się od 0% do 14,3% [69]. 
Bakterie te występowały w wymazach z worka spo-
jówkowego zarówno wśród zwierząt utrzymywanych 
w  niewoli, jak i odłowionych ze środowiska natural-
nego. Z tych samych próbek wyizolowano też Staphylo
coccus lentus i Proteus spp. [14]. W badaniach przepro-
wadzonych w Słowenii stwierdzono, że gady mogą być 
rezerwuarem Leptospira spp., ale stwierdzone u 13,8% 
żółwi czerwonolicych miana przeciwciał były niższe niż 
w przypadku żółwia błotnego i były skierowane wyłącz-
nie przeciwko serowarowi Tarassovi [40]. Z kolei, swo-
iste przeciwciała przeciwko licznym serowarom Lepto
spira spp. stwierdzono aż u 89,1% żółwi czerwonolicych 
odłowionych w USA [3].

W nielicznych przypadkach prowadzono ocenę 
jakoś ciową składu flory jelitowej żółwi. Izolowano 
Edward siella tarda, Escherichia coli, Enterococcus spp., 
Hafnia alvei, Serratia liquefaciens, Enterobacter spp., 
Klebsiella spp., Providencia spp., Proteus spp., Aero
monas spp., Citrobacter freundii [26, 47, 53, 70]. 
Stwierdzono między innymi, że koncentracja bakterii 
wydalanych z kałem przez żółwie może być wyższa 
niż w  przypadku ssaków, ale jest to zjawisko sezo-
nowe, związane z zależną od temperatury otoczenia 
aktyw  noś  cią życiową zwierząt zmiennocieplnych [26]. 
Dodatkową zmienną może być okresowe siewstwo bak-
terii potencjalnie chorobotwórczych [47].
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4. Parazytofauna żółwi

Występowaniu pasożytów u inwazyjnych gatunków 
żółwi sprzyja fakt, że w większości przypadków jest to 
pierwsze lub drugie pokolenie zwierząt odłowionych 
z natury. Zawleczeniu pasożyta wraz z żywicielem do 
nowego regionu geograficznego (co-introduced para-
site) towarzyszy zjawisko wikariatu parazytologicznego 
(co-invasive parasite), tj. zarażenia natywnych gatun-
ków żywicieli przez pasożyta obcego w danym środo-
wisku [41]. W odróżnieniu od zakażeń bakteryjnych, 
infekcje pasożytnicze nie mają charakteru zoonotycz-
nego. Transmisja pasożytów ma miejsce zwykle pomię-
dzy gatunkami żółwi inwazyjnych i żółwiem błotnym, 
czemu sprzyja podobieństwo organizmów i warunków 
ich bytowania. Skutkiem takiej transmisji, obok eks-

pansji terytorialnej, jest również ekspansja żywicielska 
(host switching) [34, 41].

4.1. Żółwie inwazyjne źródłem zarażenia
 helmintami żółwia błotnego

Najwięcej doniesień na temat występowania paso-
żytów u żółwi w ich środowisku naturalnym dotyczy 
żółwia czerwonolicego, u którego stwierdzano wiele 
gatunków helmintów. Ta grupa pasożytów pojawia 
się najczęściej w nowym środowisku wraz z obcym 
gatunkiem żywiciela [41]. Zawleczone pasożyty przy-
czyniają się do wysokiej zachorowalności oraz śmiertel-
ności gatunków natywnych, takich jak Emys orbicularis 
[56, 67]. W tabeli I przedstawiono gatunki pasożytów 
występujących u żółwi w Ameryce Północnej i w Euro-

Przywry Heronimidae Heronimus mollis [59]  
  Plagiorchis mutations   [38]
 Polystomatidae Neopolystoma orbicularis [20, 59, 73] [73] [73]
  Polystomoides coronatum [20]  
  Polystomoides ocellatum   [38, 46, 72]
  Polystomoides oris [73] [73] [73]
 Spirorchiidae Spirhapalum polesianum   [34, 46]
  Spirorchis elegans [34]  [34]
  Spirorchis artericola [20, 51]  
 Telorchiidae Telorchis assula   [38]
  Telorchis parvus   [38]
  Telorchis stossichi   [38]
Kolcogłowy Neoechinorhynchidae Neoechinorhynchus emyditoides [7, 20, 59]  
  Neoechinorhynchus pseudemydis [7, 59]  
  Neoechinorhynchus chrysemydis [7, 59]  
  Neoechinorhynchus stunkardi [7, 59]  
  Neoechinorhynchus schmidti [7]  
  Neoechinorhynchus constrictus [7]  
Nicienie Ascarididae Angusticaecum holopterum  [74, 76] [74]
 Camallanidae Camallanus spp.  [56] [56]
  Serpinema microcephalus  [31–32] [31, 38, 74]
  Serpinema trispinosum [20, 48, 59]  
 Cosmocercridae Aplectana spp.  [31] 
 Gnathosomatidae Spiroxys contortus [20, 48, 59, 74]  [38, 46]
 Kathlaniidae Falcaustra affinis [20, 48, 59]  
  Falcaustra armenica   [38, 46, 74]
  Falcaustra donanensis  [31] 
  Falcaustra wardi [51]  
 Oxyuridae Tachygonetria spp.  [56] [56]
 Physalopteridae Physaloptera spp.  [31]

Tabela I
Helminty występujące u żółwi w Ameryce Północnej i Europie

Typ Rodzina Gatunek
Ameryka Płn. Europa

Żółw ozdobny Żółw błotny
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pie, z  których część była dotąd opisywana u  amery-
kańskich żółwi słodkowodnych, a ich stwierdzenie 
zarówno u egzotycznych jak i autochtonicznych żółwi 
europejskich może świadczyć o ekspansji żywicielskiej. 
Należy tu wymienić nicienie Angusticaecum holopte
rum [74, 76], Camallanus spp. i  Tachygonetria spp. 
[56], Serpinema microcephalus [31, 38] oraz przywry 
Neopolystoma orbiculare i Polystomoidesoris [73]. Dwa 
ostatnie gatunki opisane u E. orbicularis we Francji [73], 
dotarły do Europy jako gatunki zawleczone, podobnie 
jak stwierdzony w Hiszpanii Spirorchis elegans [34] 
oraz Spiroxys contortus obserwowany w  Rumunii 
i Bułgarii [38, 46], który dotąd opisywany był jedynie 
na kontynencie amerykańskim (Tabela I). Przykłady 
te dowodzą introdukcji pasożyta do nowego regionu 
geograficznego i jego transmisji z żółwi egzotycznych 
na autochtoniczne gatunki [34]. Nie wyjaśniona pozo-
staje inwazja nicieniem Angusticaecum holopterum 
u T. scripta elegans w ogrodzie zoologicznym. Można 
jednak przypuszczać, że doszło do transmisji pasożyta 
od innego żółwia egzotycznego [76]. Dotychczas nicień 
ten opisywany był w Europie jako pasożyt E. orbicularis 
[74, 76]. Zaznaczyć należy, że Angusticaecum holopte
rum, Tachygonetria lobata i Tachygonetria robusta 
figurują w wykazie gatunków obcych, wprowadzonych 
i zawleczonych do Polski [24].

Istnieją także doniesienia o występowaniu u żółwi 
błotnych nicieni typowych dla płazów lub jaszczu-
rek, takich jak Physaloptera abbreviata lub Aplectana 
spp., które dla żółwi były prawdopodobnie pasożytami 
przypadkowymi [31]. Ekspansja żywicielska zachodzi 
także w odwrotnym kierunku tj. z żółwi rodzimych na 
gatunki inwazyjne. Opisany w Hiszpanii przypadek 
dotyczył przeniesienia inwazji Serpinema microce
phalus i Falcaustra donanaensis z żółwia błotnego na 
T. scripta elegans [32]. Serpinema microcephalus wystę-
puje powszechnie u żółwi w regionie palearktycznym 
[31, 38], podczas gdy żółwie czerwonolice w natywnym 
środowisku ulegają zarażeniu innym gatunkiem tego 
nicienia – Serpinema trispinosum. Stąd też należy przy-
puszczać, że oba gatunki nicieni zajmują podobną niszę 
ekologiczną na różnych kontynentach.

4.2. Występowanie i patogenność obcych pasożytów
 u natywnych i obcych gatunków żółwi

Analizując doniesienia dotyczące helmintofauny 
można zauważyć, że żółwie introdukowane do Europy 
zwykle wykazują mniejszą intensywność inwazji paso-
żytami niż osobniki występujące w naturalnym siedli-
sku. Może to wynikać z braku możliwości zakończenia 
cyklu rozwojowego obcych pasożytów w nowym śro-
dowisku [77]. Z kolei intensywność inwazji egzotycz-
nych gatunków helmintów, przeniesionych przez żół-
wie egzotyczne na gatunki autochtoniczne jest zwykle 

większa. Na przyczynę tego zjawiska może składać się 
wiele elementów, wśród których wymienia się poziom 
wirulencji pasożyta, większą wrażliwość żółwi auto-
chtonicznych na zarażenie, czy też brak koewolucyj-
nej historii pasożyta i żywiciela [10, 41]. Zjawisko to 
potwierdzają badania hiszpańskie [31], w  których 
typowego dla Europy nicienia Serpinema microcephalus 
obserwowano częściej u żółwi czerwonolicych (93,8%) 
niż błotnych (66,7%). Jednocześnie częstość zakażeń 
amerykańskim odpowiednikiem nicienia (Serpinema 
trispinosum) u autochtonicznych żółwi czerwonolicych 
kształtowała się na nieco niższym poziomie (85,7%) 
[20]. W tym samym regionie u żółwi czerwonolicych 
pasożytuje Spiroxys contortus [20], który jako gatunek 
obcy był notowany w Rumunii u wszystkich badanych 
żółwi błotnych [46].

5. Infekcje wirusowe

Wirusy występujące u żółwi oraz choroby przez nie 
wywoływane są jeszcze słabo poznane. Na ogół infekcje 
wirusowe wskazuje się jako przyczynę upadków żółwi 
w  hodowlach lub osobników wolnożyjących [12, 21, 
28]. Najczęściej stwierdzana jest obecność rana-, her-
pes-, adeno-, papilloma- i poxwirusów [5]. W zależno-
ści od gatunku i zjadliwości szczepu wirusa, obecności 
niekorzystnych warunków środowiska bytowania zwie-
rząt lub oddziaływania czynników stresogennych zwią-
zanych z niewolą i zagęszczeniem, infekcje wirusowe 
mogą przebiegać ze słabo wyrażonymi objawami nie-
specyficznymi. Natomiast u padłych osobników stwier-
dza się zmiany anatomopatologiczne charakterystyczne 
dla zakażeń wirusowych o uogólnionym przebiegu [33].

U chorych żółwi nie zawsze obserwuje się objawy 
kliniczne, a w przypadku zakażeń wywoływanych 
przez niektóre szczepy herpes- i adenowirusów mogą 
one przebiegać bezobjawowo. Zwierzęta są wówczas 
nosicielami i siewcami wirusów stanowiąc zagroże-
nie dla innych osobników. Jest to szczególnie istotne 
w  przypadku gdy inwazyjne gatunki żółwi zostaną 
wprowadzone do lokalnego ekosystemu, a wraz z nimi 
przenoszona jest mikroflora saprofityczna i patogenna, 
w tym również wirusy. Nieznana jest rola, jaką mogą 
odgrywać żółwie obce w transmisji zakażeń wiruso-
wych na gatunki rodzime. O możliwości zawleczenia 
do Europy nowych szczepów wirusa świadczy fakt iden-
tyfikacji adenowirusa u terapeny ozdobnej (Terrapene 
ornata ornata) na Węgrzech, szczepu odmiennego od 
tych dotychczas izolowanych od gadów, które sklasyfi-
kowano w obrębie rodziny Adenoviridae [21]. Obecnie 
brak jest dowodów wskazujących na możliwość adap- 
tacji wirusów zawleczonych przez egzotyczne gatunki 
żółwi do nowych żywicieli obecnych na kontynen- 
cie europejskim. Jednak transmisja wirusów pomiędzy 
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różnymi gatunkami żółwi jest możliwa, chociaż zakaże-
nie nie zawsze prowadziło do rozwoju objawów choro-
bowych [37]. Niemniej jednak, obserwowano infekcje 
pikornawirusami przebiegające z dużą śmiertelnością 
żółwi śródziemnomorskich (Testudo graeca) i  indyj-
skich gwiaździstych (Geochelone elegans) utrzymywa-
nych w tej samej hodowli [28].

Niewiele jest informacji dotyczących infekcji wiru-
sowych u żółwi ozdobnych. W  przypadku zwierząt 
odłowionych ze środowiska naturalnego stwierdzano 
obecność adenowirusów z prewalencją sięgającą 27,3% 
[17]. Nie wykazano natomiast zakażeń powodowanych 
przez rana- i herpeswirusy [69] pomimo, że infekcje 
ranawirusami są często notowane u płazów przebywają-
cych w tym samym środowisku, a żółwie czerwonolice 
są wrażliwe na zakażenie [2]. Inwazyjne gatunki żółwi 
mogą być nosicielami wirusów patogennych dla ryb, 
np. wirusa posocznicy krwotocznej (VHS). Tym samym 
przyczyniają się do zachorowań ryb przenosząc czynnik 
etiologiczny do miejsc, w których choroba dotychczas 
nie występowała [25].

6. Infekcje grzybicze

Grzyby należy zaliczyć do stałych elementów mikro-
flory środowiska. Część z nich, mimo bezsprzecznie 
pożytecznych funkcji, stanowić może zagrożenie dla 
zdrowia ludzi i zwierząt. Grzyby izolowane z hydrosfery 
mogą więc w pewnym zakresie pełnić rolę wskaźników 
zanieczyszczenia środowiska wodnego [18, 63]. Skład 
naturalnej mykobioty zdrowych żółwi i ich środowi-
ska naturalnego zostały dotychczas stosunkowo słabo 
poznane [39], a jeszcze trudniej jest odnaleźć prace 
opisujące mikoflorę żółwi inwazyjnych odławianych 
ze środowiska naturalnego kraju, do którego trafiły. 
W związku z tym ustalenie pierwotnego źródła pocho-
dzenia grzybów izolowanych od tych zwierząt często 
jest niemożliwe. 

W etiopatologii infekcji grzybiczych u ludzi i zwie-
rząt należy uwzględnić wiele czynników. Szczególną 
rolę odgrywają tu immunosupresja oraz predyspozycje 
osobnicze. Z publikacji z zakresu mikrobiologii gadów 
wynika, że ponad 30% schorzeń diagnozowanych u tej 
grupy zwierząt to grzybice [1, 55]. Informacje dotyczące 
mikoflory izolowanej od żółwi ograniczają się głównie 
do opisu przypadków, którym towarzyszyły zmiany 
chorobowe. Wśród różnych form grzybów obser-
wowanych u  żółwi należy wymienić przedstawicieli 
rodzajów: Aspergillus, Panicillium, Fusarium, Candida, 
Trichophyton, Cladosporium, Curvularia, Exophiala, 
Geotrichum, Scedosporium i gromady Zygomycota, 
które, podobnie jak w grzybicach u ludzi, są odpowie-
dzialne za zmiany narządowe i układowe [1, 6, 52]. Od 
żółwi izolowano również grzyby, których występowa-

nie związane jest z warunkami klimatycznymi. Łącze- 
nie infekcji grzybiczych u  ludzi i zwierząt ze środo-
wiskiem wydaje się procesem naturalnym [15, 16], 
jednak rola żółwi jako potencjalnego wektora chorób 
grzybiczych wymaga dalszych badań. Izolacje grzybów 
takich jak Exophiala, Veronaea, Pleosporales, Ochroco
niales czy Chaeto thy riales mogą sugerować postępującą 
kolonizację nowych środowisk i możliwość wystąpienia 
infekcji u ludzi i zwierząt [9, 44, 66]. Określenie składu 
mikoflory żółwi gatunków obcych jest zatem głęboko 
uzasadnione zarówno z powodów poznawczych, jak 
i epidemiologii chorób zakaźnych.

7. Podsumowanie

Dostępna literatura naukowa wykazuje istotne braki 
dotyczące wiedzy na temat bakterii, pasożytów, wiru-
sów i grzybów występujących u inwazyjnych i obcych 
gatunków żółwi. Fragmentaryczne dane dotyczą zwy-
kle określonego czynnika zakaźnego, w tym najczęściej 
pałeczek Salmonella i ich roli w wywoływaniu zakażeń 
człowieka. Informacje z zakresu parazytologii dotyczą 
głównie ekspansji geograficznej i żywicielskiej pasoży-
tów, a  infekcje wirusowe lub mikologiczne pojawiają 
się w opisach przypadków klinicznych. Istnieje zatem 
uzasadniona potrzeba kompleksowych i systematycz-
nych badań na rolą obcych gatunków żółwi jako źródła 
drobnoustrojów i pasożytów istotnych w epidemiologii 
chorób zakaźnych i inwazyjnych zwierząt i ludzi.

Podziękowania
Prezentowany przegląd literatury przeprowadzono w ramach 

projektu pt. „Inwazyjne gatunki żółwi jako źródło i wektor mikro-
flory patogennej dla zwierząt i ludzi” finansowanego ze środków 
Narodowego Centrum Nauki na podstawie decyzji DEC-2013/11/B/
NZ7/01690.
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