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Za sa dy pro wa dze nia pro fi lak ty ki
swo istej w sta dach go ∏´ bi, czy li
jak pra wi d∏o wo szcze piç

CChów go ∏´ bi sta je si´ co raz bar dziej po pu -
lar nà dzie dzi nà ho dow li zwie rzàt ozdob -
nych. Ga tu nek, ja kim jest go ∏àb, pie l´ -

gnu je cz∏o wiek od daw na. Na dro dze ty si´ -
cy lat, któ re mi n´ ∏y od udo mo wie -
nia tych pta ków, wy ho do wa no wie le ty -
pów u˝yt ko wych go ∏´ bi. Bar dzo po pu lar -
ne sà go ∏´ bie wy sta wo we oraz ama tor -
sko ho do wa ne go ∏´ bie ozdob ne, jed nak naj -
bar dziej zna ny mi sà oczy wi Êcie spor to we go -
∏´ bie pocz to we. Ich pier wot na ro la, ja kà by -
∏o prze no sze nie wia do mo Êci, zo sta ∏a wy ko -
rzy sta na rów nie˝ w pro wa dzo -
nych przez cz∏o wie ka dzia ∏a niach wo jen -
nych – go ∏´ bie sta wa ∏y si´ swe go ro dza ju po -
s∏aƒ ca mi, któ rzy wie lo krot nie ra to wa -
li z opre sji osa czo nych ˝o∏ nie rzy. Obec -
nie ho dow la go ∏´ bi pocz to wych sta -
∏a si´ pew nà dzie dzi nà spor tu – lo ty, czy li wy -
Êci gi go ∏´ bi, sta jà si´ co raz bar dziej po pu lar -
ne i zdo by wa jà ogrom nà rze sz´ zwo len ni -
ków. Jak ka˝ de zwie rz´ ta wy Êci go we, rów -
nie˝ one po trze bu jà sta ∏ej i fa cho wej opie -
ki, tre nin gów, od po wied niej die ty, a tak -
˝e pro fe sjo nal nej opie ki me dycz nej, któ -
ra opie ra si´ na ba da niach kon tro l nych (ba -
da nie in wa zji pa so ̋ yt ni czych, za ka ̋ eƒ bak te -
ryj nych i wi ru so wych, ba da nia wy dol no -
Êci or ga ni zmu), kon tro lo wa niu mi kro kli ma -
tu po miesz czeƒ ho dow la nych, a tak ̋ e na za -
bie gach zwià za nych z pro fi lak ty kà swo -
istà, czy li szcze pie niach.

Otwar cie gra nic we wnàtrz Unii Eu ro pej -
skiej oraz po st´p cy wi li za cyj ny, któ ry spra -
wia, ˝e dla ka˝ de go z nas Êwiat sta je si´ co -
raz mniej szy, przy czy nia jà si´ do ∏a twiej -
szej wy mia ny ma te ria ∏u ho dow la ne go mi´ -
dzy od le g∏y mi od sie bie ho dow la mi. Po zor -
nie nie sie to ze so bà wie le ko rzy Êci – w cià -
gu krót kie go cza su mo˝ na zdo byç na praw -
d´ war to Êcio we pta ki, któ rych ge ny z pew -
no Êcià za si là ho dow l´. Jed nak ̋ e nieÊç to mo -

˝e ze so bà rów nie˝ i spo re kon se kwen -
cje. Wraz z du ̋ ym trans fe rem pta ków z ró˝ -
nych re jo nów geo gra ficz nych dra stycz -
nie, wzra sta praw do po do bieƒ stwo za wle -
cze nia no wych, groê nych cho rób wi ru so -
wych lub no wych szcze pów, czy te˝ wa rian -
tów se ro lo gicz nych zna ne go ju˝ wi ru sa. Zja -
wi sku te mu sprzy ja fakt za trwa ̋ a jà co ni -
skiej Êwia do mo Êci ho dow ców z za kre su epi -

zo cjo lo gii oraz pro wa dze nia pra wi d∏o -
wej pro fi lak ty ki. Pro wa dze nie pro fi lak ty -
ki oraz sa mo le cze nie utrud nia rów nie˝ swo -
ista nie ch´ç wie lu ho dow ców do le ka rzy we -
te ry na rii oraz sta le i bez pro ble mo wo do -
st´p na ogrom na ga ma nie le gal nie roz pro wa -
dza nych pre pa ra tów lecz ni czych. Pro fi lak ty -
k´ w sta dach go ∏´ bi unie mo˝ li wia cz´ sto nie -
w∏a Êci wa ar chi tek tu ra po miesz czeƒ oraz wa -
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Fot. 1 i 2. Sposób szczepienia metodà skaryfikacji skóry.
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dli wa wen ty la cja. Po ru szo ny te mat jest bar -
dzo ob szer ny, dla te go w ni niej szej pu bli ka -
cji omó wio na zo sta nie je dy nie pro fi lak ty -
ka swo ista.

Szcze pie nia sà nie zb´d nym na rz´ -
dziem po zwa la jà cym ochro niç ho do wa -
ne pta ki przed nie ko rzyst nym od dzia ∏y wa -
niem cho ro bo twór czych drob no ustro -
jów, ale mu szà byç one prze pro wa dzo ne pra -
wi d∏o wo. W na szym kra ju po wszech nie do -
st´p ne sà szcze pion ki prze ciw ko nie któ -
rym cho ro bom wi ru so wym (pa ra myk so wi -
ro za, ospa) oraz bak te ryj nym (sal mo ne lo -
za, my ko pla zmo za). Wie lu ho dow ców po -
pe∏ nia pod sta wo we b∏´ dy, nie wie -
dzàc jak i kie dy szcze piç swo je pta ki. Po sta -
ram si´ te raz w krót ki i zro zu mia ∏y spo -
sób przy bli ̋ yç Paƒ stwu pod sta wy szcze pie -
nia go ∏´ bi.

Od wiecz ny dy le mat: Co by ∏o pierw -
sze – jaj ko, czy ku ra? Od zwier cie dle nie znaj -
du je rów nie˝ w im mu no pro fi lak ty ce go ∏´ -
bi. Jak szcze piç? Naj pierw pta ki m∏o -
de, czy do ro s∏e? Na wio sn´, czy je sie nià? Ja -
kà tech ni kà? Roz wój wak cy no lo gii przy czy -
ni∏ si´ do opra co wa nia wie lu ro dza jów szcze -
pio nek, a tak ̋ e ró˝ no ra kich spo so bów ich po -
da wa nia (w in iek cjach, z wo dà do pi -
cia, w sprayu, w kro pli do oka, przez prze bi -
cie b∏o ny lot nej, przez ska ry fi ka cj´ skó ry. Ist -
nie je rów nie˝ me to da szcze pie nia za rod -
ków – in ovo). 

W na szym kra ju co raz bar dziej po wszech -
ne sta je si´ obo wiàz ko we szcze pie nie go ∏´ -
bi prze ciw ko pa ra myk so wi ro zie (pot. kr´ -
ciek). Ho dow ca, któ re go pta ki sà za szcze -
pio ne, po wi nien otrzy maç od le ka rza we te -
ry na rii za Êwiad cze nie po twier dza jà ce wak cy -
na cj´. Go ∏´ bie, któ re nie po sia da jà Êwia dec -
twa szcze pie nia, nie sà przyj mo wa ne na lo -
ty kon kur so we. Po st´ po wa nie ta kie, mi -
mo ˝e jest przy czy nà spo rów wÊród ho dow -
ców (szcze gól nie tych sta rej da -
ty), jest jak naj bar dziej s∏usz ne, po nie -
wa˝ w pew nym stop niu po zwa la na ogra ni -
cze nie trans mi sji choç by tej jed nost ki cho ro -
bo wej mi´ dzy go ∏´b ni ka mi. ˚ad ne mu ho -
dow cy nie trze ba t∏u ma czyç, dla cze -
go to w∏a Ênie lo ty kon kur so we (a kon kret -
nie trans port na lo ty) przy czy nia -
jà si´ do tak szyb kie go roz prze strze nia -
nia cho rób za kaê nych.

Le karz we te ry na rii mo ̋ e wy sta wiç za -
Êwiad cze nie tyl ko w przy pad ku szcze pie -
nia pta ków szcze pion kà za re je stro wa -
nà w na szym kra ju. Po mi mo te go fak tu na -

dal do syç cz´ sto spo ty ka si´ szcze pie -
nie przez ho dow ców go ∏´ bi pre pa ra ta -
mi, któ re nie sà za re je stro wa ne. Cz´ -
stà prak ty kà jest rów nie˝ u˝y cie szcze pio -
nek prze zna czo nych dla dro biu. Oczy wi -
Êcie pierw sze szcze pion ki prze ciw ko pa ra -
myk so wi ro zie go ∏´ bi opar te by ∏y o szcze -
py s∏u ̋ à ce do uod par nia nia dro biu (np. La So -
ta), jed nak ̋ e obec nie opra co wa no no -
we, do bre szcze pion ki, opar te na szcze -
pach go ∏´ bich, wi´c i bar dziej od po wied -
nie dla te go ga tun ku. 

Spo ty ka nà nie kie dy prak ty kà jest po da wa -
nie ˝y wej szcze pion ki z wo dà do pi cia. Ta -
kie szcze pion ki sto so wa ne sà po wszech -
nie w im mu no pro fi lak ty ce dro biu grze bià ce -
go, ale w przy pad ku go ∏´ bi po win -
no si´ ich uni kaç. WÊród ho dow ców krà -
˝à teo rie, ˝e szcze pion ki ta kie da jà wy˝ -
szà i trwa jà cà do koƒ ca ˝y cia go ∏´ bia od por -
noÊç. Nie ste ty nie jest to praw dà. Szcze pion -
ki ˝y we, po da ne z wo dà do pi cia, po wo du -
jà tyl ko wy two rze nie od por no Êci lo kal -
nej w b∏o nach Êlu zo wych. Jed nak fak -
tem, któ ry ma wi´k sze zna cze nie prak tycz -
ne, jest to, ˝e sà to pre pa ra ty bar dzo nie -
trwa ∏e. Szcze pion ki ˝y we, czy li po zba wio -
ne zja dli wo Êci drob no ustro je, wra˝ li -
we sà na Êwia t∏o s∏o necz ne, wa run ki prze -
cho wy wa nia, tem pe ra tu r´ oto cze nia, ja -
koÊç wo dy, Êrod ki de zyn fek cyj -
ne itp. W zwiàz ku z tym po win ny byç po da -
wa ne w Êci Êle okre Êlo ny spo sób. Pa mi´ ta -
jàc o fak cie, ˝e ho dow cy go ∏´ bi cz´ -
sto nie zda jà so bie z te go spra wy, po da nie ta -
kiej szcze pion ki w nie od po wied ni spo -
sób nie przy nie sie po ̋ à da ne go efek tu. Z te -
go g∏ów nie wzgl´ du w ho dow li go ∏´ bi pocz -
to wych nie na le ̋ y sto so waç szcze pio nek ˝y -
wych po da wa nych z wo dà do pi cia. 

Oso bi Êcie uwa ̋ am, ˝e do im mu ni za cji go -
∏´ bi prze ciw ko pa ra myk so wi ro zie naj le -
piej na da jà si´ in ak ty wo wa ne szcze pion -
ki z ad ju wan tem ole jo wym. W przy pad ku ta -
kie go szcze pie nia, pta ki na le ̋ y po oko ∏o 2 ty -
go dniach do szcze piaç, ale za pew nia ono d∏u -
go trwa ∏à ogól no ustro jo wà od por noÊç na wy -
so kim po zio mie.

Szcze pion ki prze ciw ko pa ra myk so wi ro -
zie cz´ sto pro du ko wa ne sà ja ko pre pa ra -
ty z∏o ̋ o ne, za wie ra jà ce do dat ko wo an ty ge -
ny sal mo nel li oraz my ko plazm.

Cz´ stym dy le ma tem jest to, jak i kie -
dy szcze piç go ∏´ bie oraz ja kà szcze pion k´ za -
sto so waç? Wspó∏ pra cu jàc z wie lo ma ho dow -
ca mi na te re nie na sze go kra ju, za wsze za le -

cam szcze pie nie pta ków re pro duk cyj -
nych w okre sie wcze snej wio sny. Po czàt ko -
wo po st´ po wa nie ta kie bu dziç mo ̋ e zdzi wie -
nie, po nie wa˝ wi´k szoÊç tych pta ków szcze -
pio na by ∏a ja ko m∏o de lub w ro ku po przed -
nim. Nie wie lu ho dow ców zda je so bie jed -
nak spra w´, ˝e szcze pie nie pta ków do ro -
s∏ych wio snà ma, de fac to, na ce lu uod por nie -
nie ich pi sklàt!

Szcze pie nie pta ków do ro s∏ych na le ̋ y prze -
pro wa dzaç po uprzed nim prze ba da niu pa ra -
zy to lo gicz nym oraz bak te rio lo gicz nym. Ba da -
nia ta kie po win no si´ prze pro wa -
dzaç ok. 14 dni przed pla no wa nym szcze pie -
niem – czas ten po zwo li na za sto so wa -
nie ewen tu al nej ku ra cji.

Sa mo szcze pie nie po win no przy pa -
daç na okres 3 ty go dni przed pa ro wa -
niem (opty mal ny okres po zwa la jà cy na wy -
two rze nie od po wied nie go po zio mu prze ciw -
cia∏ prze ka za nych do ˝ó∏t ka ja ja, a na st´p -
nie do roz wi ja jà ce go si´ za rod ka). Za bieg po -
win no si´ wy ko naç przy do dat niej tem pe ra tu -
rze, a szcze pion k´ na le ̋ y przed u˝y ciem do -
k∏ad nie wy mie szaç (roz pro wa dze nie ole -
ju mi ne ral ne go z an ty ge nem szcze pion ko -
wym) i ogrzaç do tem pe ra tu ry cia ∏a. Szcze -
pie nie brud ny mi ig∏a mi lub szcze pion -
kà zbyt zim nà skut ko waç mo ̋ e po wsta -
niem w miej scu wak cy na cji ziar ni nia ka za pal -
ne go. Tym spo so bem an ty gen szcze pion ko -
wy zo sta je otor bio ny, nie uwal nia si´ i nie do -
cho dzi do uod por nie nia or ga ni zmu. Do wio -
sen nych szcze pieƒ za le cam sto so wa -
nie szcze pio nek sko ja rzo nych, za bez pie cza jà -
cych jed no cze Ênie prze ciw ko pa ra myk so wi -
ro zie, sal mo ne lo zie i my ko pla zmo -
zie. WÊród ho dow ców go ∏´ bi pa no wa ∏a swe -
go cza su opi nia, ˝e te go ty pu szcze pion -
ki nie sà bez piecz ne, bo po wo du jà ob ni ̋ e -
nie p∏od no Êci lub dra stycz ne po gor sze nie for -
my go ∏´ bi, do za cho ro waƒ w∏àcz nie. Rze czy -
wi Êcie jed no cze sne po da nie kil ku an ty ge -
nów trzech ró˝ nych drob no ustro jów jest sil -
nym ob cià ̋ e niem dla uk∏a du od por no Êcio we -
go go ∏´ bi. Z te go wzgl´ du szcze pio ne go ∏´ -
bie mu szà byç bez wzgl´d nie zdro we. Wy st´ -
po wa nie po wi k∏aƒ po ta kim szcze pie -
niu jest naj cz´ Êciej wi nà sa mych ho dow -
ców, po nie wa˝ to oni do pusz cza jà si´ nie do -
pa trzeƒ i ze zwa la jà na szcze pie nie pta -
ków êle przy go to wa nych lub za ka ̋ o -
nych sub kli nicz nie!

Je ̋ e li sta do re pro duk cyj ne za szcze pio -
ne zo sta nie pra wi d∏o wo, to klu jà -
ce si´ z jaj po po da niu szcze pion ki pi skl´ -
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ta b´ dà od por ne przez oko ∏o 4 pierw sze ty -
go dnie ˝ycia. Po mi mo te go m∏ód ki na le -
˝y rów nie˝ bez wzgl´d nie za szcze piç. Pro -
ble mem jest tu taj wiek pi sklàt, w ja kim trze -
ba te go do ko naç. Nie któ rzy ho dow cy prak -
ty ku jà szcze pie nie pi sklàt w wie ku 3 ty go -
dni. Oso bi Êcie uwa ̋ am, ˝e jest to
zbyt wcze Ênie na pierw sze szcze pie nie, po -
nie wa˝ pi skl´ ta nie ma jà jesz cze w pe∏ -
ni funk cjo nu jà ce go uk∏a du im mu no lo gicz ne -
go oraz nie rzad ko po sia da jà w su ro wi cy wy -
so ki jesz cze po ziom prze ciw cia∏ mat czy -
nych, co do pro wa dzi do se ro neu tra li za -
cji i ta kie szcze pie nie rów nie˝ nie b´ -
dzie sku tecz ne. Uwa ̋ am, ˝e pierw -
sze szcze pie nie m∏ód ków po win no od by -
waç si´ w wie ku mi´ dzy 4 a 5 ty go dniem ˝y -
cia, a do szcze pie nia po win no u˝y -
waç si´ szcze pion ki mo no wa lent nej prze -
ciw ko sa mej pa ra myk so wi ro zie lub bi wa -
lent nej prze ciw ko pa ra myk so wi ro zie i sal -
mo ne lo zie. 

Po up∏y wie 3 ty go dni od pierw sze -
go szcze pie nia, czy li po mi´ dzy 7 a 8 ty go -
dniem ˝y cia pta ków, nale˝y za szcze piç go ∏´ -
bie po now nie, tym ra zem prze ciw ko pa ra -
myk so wi ro zie i sal mo ne lo zie lub szcze pion -
kà sko ja rzo nà, któ ra za wie ra oprócz wy -
˝ej wy mie nio nych rów nie˝ an ty ge ny my ko -
plazm. Ta kie po st´ po wa nie do brze spraw -
dza si´ w prak ty ce. 

Go ∏´ bie spor to we war to jest te˝ za bez -
pie czyç prze ciw ko ospie. Wy buch

ospy w sta dzie nie pro wa dzi wpraw -
dzie do du ̋ ych strat z po wo du pad -
ni´ç, lecz prze cho ro wa nie jej po zo sta -
wia w or ga ni zmie go ∏´ bia trwa ∏e zna -
mi´ w po sta ci uszko dze nia mi´ Ênia ser co -
we go, a ta kie pta ki na pew no nie spraw -
dzà si´ w spo rcie. I to po win no byç g∏ów -
nà mo ty wa cjà dla uwzgl´d nie nia
ospy w pro gra mie pro fi lak ty ki dla da ne -
go sta da. 

Go ∏´ bie, któ re sà w do brej kon dy -
cji, mo˝ na uod par niaç prze ciw -
ko ospie przy oka zji dru giej wak cy na -
cji (7-8 ty dzieƒ ˝y cia) przy u˝y ciu ˝y -
wej szcze pion ki po da nej me to dà ska ry fi ka -
cji skó ry. W tym ce lu na le ̋ y wy sku baç kil -
ka piór na pod udziu, a na st´p nie przy po -
mo cy szczo tecz ki ska ry fi ka cyj nej we -
trzeç roz pusz czo nà wcze Êniej szcze pion -
k´ w bro daw ki piór, a˝ do po ja wie -
nia si´ prze krwie nia (fot. 1 i 2). W ty -
dzieƒ po szcze pie niu po wi nien po -
wstaç od czyn za pal ny w miej scu po da -
nia szcze pion ki, a pta ki mo gà chwi lo -
wo staç si´ apa tycz ne, co wska zu je na re -
pli ka cj´ wi ru sa szcze pion ko we go w or ga ni -
zmie go ∏´ bia i jest zja wi skiem po zy tyw -
nym. 

Nie któ rzy ho dow cy szcze pià swo je pta -
ki je sie nià. Po st´ po wa nie ta kie na le -
˝y uznaç za nie pra wi d∏o we, po nie wa˝ je -
sieƒ jest okre sem in ten syw ne go pie rze -
nia si´ go ∏´ bi, a co za tym idzie, wzmo ̋ o ne -

go ob cià ̋ e nia or ga ni zmu. Wszel kie do dat ko -
we ob cià ̋ e nia po wo du jà wstrzy ma -
nie lub spo wol nie nie pro ce su pie rze nia, a na -
wet pro wa dziç mo gà do za cho ro waƒ pta -
ków.

Pod su mo wu jàc, uznaç na le ̋ y, ˝e go ∏´ -
bie po win ny byç szcze pio ne re gu lar nie, we -
d∏ug Êci Êle dla da ne go sta da opra co wa ne -
go pro gra mu szcze pieƒ. Sche ma tycz ny pro -
gram szcze pieƒ dla go ∏´ bi przed sta wia 
ta be la. 

Przy st´ pu jàc do szcze pieƒ swo ich pta -
ków, ho dow cy po win ni pa mi´ taç o od po -
wied nim ich przy go to wa niu (ba da -
nia przed szcze pie niem, a w przy pad ku wy -
ni ku po zy tyw ne go na ce lo wa na ku ra -
cja). Wa˝ ne jest rów nie˝ od po wied nie po -
st´ po wa nie ze szcze pion ka mi. Szcze pion -
ki in ak ty wo wa ne z ad ju wan ta mi ole jo wy -
mi po win ny byç prze cho wy wa -
ne w temp. 4-8°C. Nie wol no ich prze trzy -
my waç w tem pe ra tu rze wy˝ szej ani mro -
ziç! Naj lep szym miej scem do ich prze cho -
wy wa nia jest lo dów ka. Szcze pion ki ta -
kie po da je my w in iek cji pod skór nej, w oko -
li cy 1/3 dol nej szyi, po uprzed nim ogrza -
niu ich do temp. cia ∏a i do k∏ad nym wy mie -
sza niu cz´ Êci ole jo wej z za wie si nà an ty ge -
nu (fot. 3).

Szcze pion ki ˝y we w po sta ci lio fi li za -
tu (np. szcze pion ka prze ciw ko ospie) prze -
cho wu je my w ana lo gicz ny spo -
sób. Przed sa mym przy stà pie -
niem do szcze pie nia na le ̋ y jed nak zmie -
szaç lio fi li zat z roz pusz czal ni kiem i po da -
waç przez wcie ra nie w bro daw ki piór. Na -
le ̋ y pa mi´ taç, by roz twór zu ̋ yç w cià -
gu 2 go dzin od przy go to wa nia i nie
trzymaç go w na s∏o necz nio nym miej scu.

Fot. To masz Sten zel
Ze spó∏ Cho rób Pta ków

Ka te dra Cho rób Za kaê nych 
i In wa zyj nych

Wy dzia∏ Me dy cy ny We te ry na ryj nej
Uni wer sy tet War miƒ sko -Ma zur -

ski w Olsz ty nie

Uod por nie nie prze ciw ko przed pa ro wa niem** 4-5 tydz. ˝y cia 7-8 tydz. ˝y cia ***

pa ra myk so wi ro za + + +
Ospa +*
sal mo ne lo za + +* +
my ko pla zmo za + +*
* Tyl ko w sta dach bez wzgl´d nie zdro wych i przy go to wa nych do szcze pie nia; ** Ter min szcze pie nia mu si przy pa daç na 3 ty go -
dnie przed ∏à cze niem w pa ry; *** Ter min szcze pie nia mu si przy pa daç na mi ni mum 2 ty go dnie przed lo ta mi. 

Fot. 3. Podskórne szczepienie iniekcyjne. 


