
D rób ozdob ny, ta ki jak ko chi ny,
czu bat ki pol skie, ku ry je dwa bi -

ste czy brah my to pta ki, któ re co raz
cz´ Êciej do strze ga si´ w przy do mo -
wych wo lie rach bàdê na ogro dzo nych
traw ni kach. Bar dzo cz´ sto sta no wià
one ˝y wy ele ment de ko ra cyj ny dla
znaj du jà cej si´ obok po se sji, sà tak -
˝e ra do Êcià dla jej miesz kaƒ ców.

Ku ry ozdob ne, jesz cze kil ka lat te -
mu, by ∏y trud ne do zdo by cia. Obec -
nie pro wa dzi si´ ich chów na co raz
wi´k szà ska l´, wi´c nie jest rzad ko -
Êcià, ˝e sta da tych pta ków li czà po kil -
ka set osob ni ków. Utrzy my wa nie pta -
ków w ró˝ nych gru pach wie ko wych,
cz´ sto kon tak tu jà cych si´ ze so bà
przez ogro dze nia, stwa rza mo˝ li woÊç
roz wo ju cho rób za kaê nych, któ re cz´ -
sto sà przy czy nà upad ków. Je Êli w sta -
dach wy st´ pu jà ta kie sy tu acje to na le -
˝y z w∏a Êci cie lem pta ków prze pro wa -
dziç do k∏ad ny wy wiad, do ty czà cy za -
cho wa nia si´ cho rych pta ków w sta -
dzie, po bie ra nia przez nie pa szy i wo -
dy. Pod czas ba da nia ana to mo pa to lo -
gicz ne go szcze gól nà uwa g´ na le ̋ y
zwró ciç na stan Êro do wi ska je li to we -
go, gdy˝ w∏a Ênie tam roz wi ja si´ za ka -
˝e nie kok cy dia mi. Sa mo scho rze nie
roz wi ja si´ bar dzo pod st´p nie. Co si´
za tym wy ra ̋ e niem kry je? Pierw sze
ob ja wy cho ro bo we mo gà byç nie zau -
wa ̋ o ne lub mo gà su ge ro waç wy stà -
pie nie in nej jed nost ki cho ro bo wej al -
bo za tru cia. Cz´ sto u˝y wa nym przez
ho dow c´ po wie dze niem jest – „pta ki
coÊ mi si´ nie po do ba jà”- co ozna cza,
˝e w sta dzie lub stad ku znaj du jà si´
po je dyn cze osob ni ki wy ka zu jà ce nie -
ch´ç do ru chu lub nie ch´ç do po bie -
ra nia kar my. Wy da la ny ka∏ jest wod -
ni sty, bar wy ˝ó∏ ta wo -brà zo wa wej. To
pro wa dzi do stop nio we go wy nisz cza -
nia or ga ni zmu. W za le˝ no Êci od zja -
dli wo Êci szcze pu kok cy diów i stop nia
uzy ska nej przez or ga nizm od por no -
Êci, ob ser wu je si´ pta ki wy raê nie od -
sta jà ce od sta da, apa tycz ne, sto jà ce 

z pió ra mi od sta jà cy mi od cia ∏a na szyi
i grzbie cie, spra wia jà ce wra ̋ e nia,
˝e jest im zim no. 

Na st´p nym eta pem roz wo ju ta kie -
go za ka ̋ e nia sà upad ki. Ma sa cia -
∏a pa d∏e go pta ka jest kil ka ra zy ni˝ sza
ni˝ osob ni ka zdro we go. Teo re tycz nie
za ka ̋ e niu kok cy dia mi mo gà ulec pta -
ki w ka˝ dym wie ku, na wet z wy stà pie -
niem upad ków, wy ∏à cza jàc je dy nie pi -
skl´ ta do 10 dnia ˝y cia. Na kok cy dio -
z´ cho ru jà g∏ów nie osob ni ki m∏o de,
za zwy czaj od 3-4 ty go dnia ˝y cia i star -
sze. Me cha nizm za ra ̋ a nia si´ pta ków
jest na st´ pu jà cy. Przez pierw sze trzy
ty go dnie pta ki otrzy mu jà za zwy czaj
pa sz´ pe∏ no por cjo wà za wie ra jà cà
kok cy dio sta tyk, co da je im za bez pie -
cze nie. Jed nak w mia r´ ich wzro stu
udzia∏ pa szy pe∏ no por cjo wej w die cie
ule ga ob ni ̋ e niu na ko rzyÊç Êrut zbo -
˝o wych, ogól nie do st´p nych i taƒ -
szych. Po czàt ko wo ta for ma ˝y wie nia
nie wp∏y wa na zdro wot noÊç pta ków,
a za ka ̋ e nie jest utrzy my wa ne na sta -
∏ym po zio mie dzi´ ki od por no Êci, ja kà
uzy ska ∏y po przez do da wa ny kok cy -
dio sta tyk. Oocy sty kok cy dii obec ne sà
w Êro do wi sku by to wa nia pta ków
w bar dzo du ̋ ej kon cen tra cji i dro gà
per os do sta jà si´ do prze wo du po -
kar mo we go. Gdy obec ne w su ro wi cy
prze ciw cia ∏a prze sta nà wy star czaç
przy zbyt in ten syw nej in wa zji roz wi ja
si´ pro ces cho ro bo wy pro wa dzà cy
do wy stà pie nia kok cy dio zy o kli nicz -
nym prze bie gu.

Ba da niem ana to mo pa to lo gicz nym
stwier dza si´ cz´ sto wy nisz cze nie, wy -
chu dze nie pta ków, wà tro ba i Êle dzio -
na sà po mniej szo ne, wo re czek ˝ó∏ cio -
wy obrz´ k∏y i po wi´k szo ny. 
W przy pad ku za ka ̋ e nia oocy sta mi
Eime ria te nel la treÊç je lit Êle pych jest
spie nio na, bar wy po ma raƒ czo wo -ró -
˝o wa wej lub te˝ bru nat no -ró ̋ o wa wej.
Mo˝ na tak ̋ e w tym od cin ku je lit
stwier dziç ka∏ o struk tu rze bia ∏e go,
po kru szo ne go se ra, a cza sem tak -

˝e obec noÊç od le wów za war to Êci je lit
Êle pych, za wie ra jà cych w swo jej ma -
sie wst´ gi krwi bar wy fio le to wa wej.
W za ka ̋ e niu spo wo do wa nym przez
E. ace rvu li na ob ser wu je si´ wy st´ po -
wa nie bia ∏a wych ognisk w Êcia nie
dwu nast ni cy, a przez E. ma xi -
ma – stwier dza si´ w je li cie bio dro -
wym i pro stym du ̋ à ma s´ ka ∏u o bar -
wie ró ̋ o wa wej. Do po sta wie nia pra wi -
d∏o wej dia gno zy ko niecz ne jest ba da -
nie mi kro sko po we ka ∏u. Po stwier dze -
niu obec no Êci oocyst mo˝ na roz po znaç
ro dzaj za ka ̋ e nia oraz przy stà piç
do po st´ po wa nia te ra peu tycz ne go.

W przy pad ku na tu ral nie roz wi ja jà -
ce go si´ za ka ̋ e nia szczyt na mno ̋ e nia
si´ oocyst w or ga ni zmie pta ków wy -
pad nie oko ∏o 4 ty go dnia ˝y cia. Gdy
od por noÊç pta ków jest ni ska, do cho -
dzi do jej prze ∏a ma nia i roz wo ju pro -
ce su cho ro bo we go. Jak na le ̋ y po st´ -
po waç z pta ka mi w tym w∏a Ênie wie ku,
a jesz cze nie cho ry mi? Wte dy w∏a Ênie
trze ba po daç pre pa ra ty po sia da jà ce
w∏a Êci wo Êci kok cy dio bój cze.

W wy ni ku ta kie go po st´ po wa nia
uzy ska my na st´ pu jà ce po zy tyw ne
efek ty: znisz czo ne zo sta nà wszyst kie
ga tun ki Eime ria sp., któ re w tym
okre sie by to wa ∏y w Êro do wi sku je li to -
wym, pta ki uzy ska jà od por noÊç wo -
bec po szcze gól nych ga tun ków Eime -
ria, na ró˝ nym po zio mie w za le˝ no Êci
od kon cen tra cji oocyst w mo men cie
po da nia pre pa ra tu. Wy two rzo na zo -
sta nie tyl ko od por noÊç ho mo lo gicz -
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na, tj. tyl ko na da ny ga tu nek kok cy -
diów. To ozna cza, ˝e gdy w mo men cie
za sto so wa nia pre pa ra tu by ∏o na ra sta -
jà ce za ka ̋ e nie E. ace rvu li na, to
po znisz cze niu ich po wsta nie od por -
noÊç tyl ko na nià. Ptak b´ dzie móg∏
ulec za ka ̋ e niu in ny mi ga tun ka mi
Eime ria, z ca ∏ym ty po wym dla za ka ̋ e -
nia tym ga tun kiem, prze bie giem kli -
nicz nym. U pta ków wy st´ pu jà za zwy -
czaj za ka ̋ e nia mie sza ne, stàd po da -
nie Êrod ka kok cy dio bój cze go po zwa la
na uzy ska nie uod por nie nia na ca ∏à
gru p´ ga tun ków Eime ria. Jed nak, aby
pta ki by ∏y le piej za bez pie cza ne, ta kie
po st´ po wa nie na le ̋ y po wtó rzyç co
naj mniej dwu krot nie w okre sie od -
cho wu m∏o dych.

Dru gim spo so bem pro wa dzà cym
do uzy ska nia sta da wol ne go od za ka -
˝eƒ kok cy dia mi jest szcze pie nie pro -
fi lak tycz ne, któ re wy ko nu je si´
w pierw szych sied miu dniach ˝y cia
pta ków. Szcze pion k´ mo˝ na po daç
trze ma dro ga mi. Mo˝ li we jest roz py -
le nie jej nad pi skl´ ta mi za raz po wy -
klu ciu. Ae ro zol jest bar wy czer wo na -
wej, co za ch´ ca Êwie ̋ o wy klu te pta ki
do sku ba nia pu chu je den z dru gie go
i w ten spo sób za szcze pie nia si´. Ko lej -
ny spo sób to zra sza nie pierw szej por cji
kar my, po zje dze niu któ rej pta ki ule ga -
jà uod por nie niu. Trze cia mo˝ li woÊç to
po da nie szcze pion ki w wo dzie do pi cia.
W tym przy pad ku le piej jest po daç jà
pta kom star szym, b´ dà cym w wie ku
oko ∏o 7 dni, aby ca ∏a ob j´ toÊç wo dy ze
szcze pion kà by ∏a wy pi ta w cià gu 2-3
go dzin. 

Bar dzo wa˝ ne jest, aby pod da ne
szcze pie niu pta ki nie by ∏y ˝y wio ne
pa sza mi za wie ra jà cy mi kok cy dio sta -
ty ki, gdy˝ szcze pion ki za wie ra jà
w swo im sk∏a dzie ˝y we szcze py kok -
cy dii. Po ich po da niu, w or ga ni zmie
roz wi ja si´ pro ces na mna ̋ a nia
oocyst, jed nak ̋ e ten cykl jest skró co -
ny i nie do cho dzi do wy kszta∏ ce nia
si´ form osta tecz nych, w pe∏ ni roz wi -

ni´ tych. Te na mno ̋ o ne oocy sty by tu -
jà ce w prze wo dzie po kar mo wym po -
sia da jà w∏a Êci wo Êci im mu no gen ne tj.
po wo du jà cià g∏e dra˝ nie nie Êcia ny je -
lit. Tym sa mym in du ku jà roz wój lo -
kal nej od por no Êci w Êro do wi sku je li -
to wym tj. w tym miej scu, w któ rym
do cho dzi do roz wo ju pro ce sów cho -
ro bo wych. 

Tu taj rów nie˝ obo wià zu je za sa da
ho mo lo gicz no Êci tzn, ˝e od por noÊç
mo ̋ e roz wi nàç si´ je dy nie w sto sun ku
do te go szcze pu, któ ry by∏ za war ty
w szcze pion ce. Szcze pie nie za bez pie -
cza pta k na ca ∏y okres cho wu,
pod wa run kiem nie sto so wa nia
w okre sie ko niecz nej te ra pii pre pa ra -
tów za wie ra jà cych w swo im sk∏a dzie
sul fo na mi dy bàdê pre pa ra tów o w∏a -
Êci wo Êciach kok cy dio bój czych lub
kok cy dio sta tycz nych. 

Jest jesz cze in na szcze pion ka uod -
par nia jà ca pta ki od za ka ̋ eƒ kok cy -
dia mi. Sto so wa na jest ona w sta dach
prze zna cza nych na sta da ma tecz ne
i po da wa na w po sta ci in iek cji do mi´ -
Ênio wej, dwu krot nie w okre sie od cho -
wu m∏o dych. Przez jej po da nie od -
por noÊç uzy sku jà pta ki szcze pio ne,
ale prze ka zu jà jà dro gà po przez ja jo.
No wo wy klu te pta ki od pierw sze go
dnia ma jà ju˝ od por noÊç, któ ra da je
im za bez pie cze nie na pierw sze ty go -
dnie ˝y cia. 

Szcze pion ka ta ka jest ju˝ za re je -
stro wa na w in nych kra jach, ale nie -
ste ty jesz cze nie w Pol sce.

Do in nych prób za bez pie cze nia
przed za ka ̋ e niem kok cy dia mi w∏à -
czyç trze ba sto so wa nie w ˝y wie niu
pta ków mie sza nek po zba wio nych
kok cy dio sta ty ków, a je dy nie z du ̋ ym
udzia ∏em pe∏ ne go ziar na. Or ga nizm
jest wów czas zmu szo ny do wy twa rza -
nia wi´k szej ob j´ to Êci kwa su sol ne go
w ˝o ∏àd ku i do sil niej sze go ob ni ̋ e nia
pH tre Êci po kar mo wej. Pro wa dzo ne
sà rów nie˝ do Êwiad cze nia nad za sto -
so wa niem eks trak tów ro Êlin nych. Po -

wo dem, a mo ̋ e za ch´ tà do tego cià -
g∏e go po szu ki wa nia sà przy k∏a dy sku -
tecz ne go sto so wa nia wy cià gów
przeciw ta kim scho rze niom jak ma la -
ria, ame bo za czy tri cho mo na do -
za (wy wo ∏a nym tak ̋ e przez pier wot -
nia ki). Pierw szy z uzy ska nych
na Êwie cie pre pa ra tów o w∏a Êci wo -
Êciach kok cy dio sta tycz nych (ha lo fu gi -
no ne) zo sta∏ otrzy ma ny ja ko w po sta -
ci eks trak tu ro Êlin ne go. W przy pad ku
ich sto so wa nia w gru pach do Êwiad -
czal nych krwa wa bie gun ka po ja wi -
∏a si´ we wszyst kich gru pach po za ka -
˝e niu szcze pem zja dli wym, jed nak
prze ̋ y wal noÊç utrzy ma ∏a si´ na po zio -
mie 80-100% w po rów na niu z gru pà
kon tro l nà. Uzy ska no tak ̋ e ni ski
wskaê nik zmian hi sto pa to lo gicz nych
na b∏o nie Êlu zo wej je lit oraz na ob ni -
˝e niu (trzy krot nym) wy da la nia oocyst
w po rów na niu z gru pà kon tro l nà za ka -
˝o nà. 

Ogrom ne zna cze nie w zwal cza niu
kok cy dio zy ma de zyn fek cja. Aby by -
∏a ona sku tecz na, na le ̋ y naj pierw do -
k∏ad nie obiekt oczy Êciç, a w mia r´
mo˝ li wo Êci umyç. Do Êrod ków nie dro -
gich, a wy ka zu jà cych bar dzo wy so kà
sku tecz noÊç, za li cza si´ na le ̋ y wo d´
amo nia kal nà. Jej 2% roz twór w cià -
gu 48 go dzin nisz czy pra wie w 100%
po pu la cje oocyst. Nie mo˝ na jej sto so -
waç w obec no Êci pta ków, a po za koƒ -
czo nej de zyn fek cji po miesz cze nie na -
le ̋ y do k∏ad nie wy wie trzyç. Wszyst kie
pre pa ra ty, pod czas któ rych sto so wa nia
wy dzie la si´ amo niak, sà sku tecz ne
w zwal cza niu kok cy dii. 

Mo ̋ e na wet nie ka˝ dy to wie, 
˝e pta ki nie wy da la jà mo czu w po sta ci
p∏y nu, ale ra zem z ka ∏em w po sta ci ka -
∏o mo czu, a pod czas je go roz k∏a du
w Êro do wi sku uwal nia si´ amo niak,
któ ry ma w∏a Êci wo Êci kok cy dio bój cze.

Kok cy dio za kur ozdob nych jest na -
dal groê nym scho rze niem, jed nak pro -
wa dzo na okre so wa kon tro la zdro wot -
no Êci pta ków po zwa la unik nàç strat
wy ni ka jà cych z upad ków, a w∏a Êci cie -
lom cie szyç si´ z pro wa dzo nej przez
sie bie ho dow li.

Piotr Bu ga jak, Pu ∏a wy
Fot. A. Kru sze wicz
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