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Co szpa ki mo gà mieç wspól ne go z dro biem,
czy li o syn ga mo zie raz jesz cze

Agniesz ka Czuj kow ska i An drzej Kru sze wicz 

Syn ga mo za, wy wo ∏y wa na przez ni cie -
nia Syn ga mus tra chea, mo ̋ e do pro wa -
dziç do zna czà cych upad ków wÊród m∏o -

dych pta ków i nie po win na byç lek ce wa ̋ o -
na. Pta ki do ro s∏e mo gà byç bez ob ja wo wy -
mi ˝y wi cie la mi. 

Syn ga mo za jest pa so ̋ yt ni czym scho rze -
niem uk∏a du od de cho we go. Lar wy do sta -
jà si´ z prze wo du po kar mo we -
go i z krwià do p∏uc, gdzie li nie jà dwu krot -
nie. Z p∏uc w´ dru jà do tcha wi cy. Tam sa -
miec i sa mi ca ∏à czà si´ w per ma nent nej ko -
pu la cji i po oko ∏o 2 ty go dniach sa mi ca za czy -
na pro du ko waç ja ja. Sà one wy ka s∏y wa -
ne ze Êlu zem lub po ∏y ka ne i wy da la ne z ka -
∏em. Do za ra ̋ e nia do cho dzi przez zje dze -
nie lar wy lub ja ja z lar wà. Sta dia roz wo jo -
we te go pa so ̋ y ta sà doÊç od por ne na czyn -
ni ki ze wn´trz ne i za cho wu jà in wa zyj -
noÊç przez d∏u gi czas. Do dat ko wo chro nio -
ne by wa jà w tkan ka mi ˝y wi cie la przy pad ko -
we go, np. d˝d˝ow ni cy czy nie któ rych Êli ma -
ków. 

Syn ga mus tra chea ˝y wi si´ krwià, któ rà po -
bie ra z na czyƒ b∏o ny Êlu zo wej tcha wi -
cy, co przy licz nej in wa zji mo ̋ e do pro wa -
dziç do znacz ne go os∏a bie nia pta ka. Po nad -
to sa ma obec noÊç pa so ̋ y tów, skrze -
pów krwi oraz obrz´k b∏o ny Êlu zo wej po wo -
du je zw´ ̋ e nie Êwia t∏a tcha wi cy i utrud -
nia od dy cha nie. 

Ob ja wy cho ro by wy ni ka jà z trud no Êci od -
de cho wych. Obej mu jà ki cha nie, wy cià ga -
nie szyi i po wi´k sze nie ob ry su cia ∏a na sku -
tek trud no Êci wy de cho wych. W´ drów -
ka larw i lnie nie wy wo ∏u jà stan za pal -
ny p∏uc, co do dat ko wo os∏a bia pta ki. Dusz -
noÊç po wo du je spa dek po bie ra nia kar -
my i przy czy nia si´ do po gor sze nia kon dy -
cji pta ków, co ma szcze gól ne zna cze -
nie przy in ten syw nie ro snà cych pi skl´ tach. 

Czas, aby od po wie dzieç na py ta -
nie, co szpa ki ma jà wspól ne go z dro -
biem? Bez ob ja wo wy mi no si cie la mi syn ga mo -

zy mo gà byç oczy wi Êcie pta ki dzi kie. Bar -
dzo cz´ sto szpa ki, zwa bio ne owo ca -
mi np. mor wy, czar ne go bzu, ja rz´ bi -
ny czy ci sa, ro snà cy mi w po bli ̋ u za -
gród z dro biem, za nie czysz cza jà ka ∏em oko -
li c´, za ra ̋ a jàc pa so ̋ y tem drób. W sta dzie za -
czy na jà si´ upad ki. Pta ki umie ra jà z ob ja wa -

mi dusz no Êci. Za zwy czaj w pierw szej ko lej -
no Êci bra ne sà pod uwa g´ czyn ni ki bak te ryj -
ne lub wi ru so we. Do pie ro sek cja zw∏ok wy -
ka zu je w tcha wi cy czer wo ne pa so ̋ y -
ty, a w Êlu zie z dróg od de cho wych i ka le wy -
kry wa ne sà cha rak te ry stycz ne ja ja z dwo -
ma okien ka mi na obu bie gu nach. W przy pad -
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ku syn ga mo zy mo˝ na mó wiç o swo je go ro -
dza ju se zo no wo Êci, bo wiem za cho ro wa -
nia u pta ków ozdob nych zwià za ne sà z prze -
miesz cza niem si´ dzi kich pta ków, w mia -
r´ jak doj rze wa jà owo ce, a wi´c pod ko -
niec la ta. Oczy wi Êcie upad ki mo gà zda -
rzyç si´ na wet w zi mie, po nie wa˝ pa so -
˝yt ˝y je oko ∏o 8 mie si´ cy.

Dia gno sty ka prze ̋ y cio wa opie ra si´ na ba -
da niu ka ∏u i Êlu zu z dróg od de cho wych, któ -
ry cz´ sto zbie ra si´ w du ̋ ych ilo Êciach w ja -
mie ust nej. Po nad to u ma ∏ych pta -
ków, przy in ten syw nej in wa zji, po prze Êwie -
tle niu tcha wi cy po win ny byç wi docz ne ciem -
ne pa so ̋ y ty. Jak zwy kle naj sku tecz niej -
sza jest pro fi lak ty ka. W wo lie rach ze wn´trz -
nych z pta ka mi ozdob ny mi za le ca -
na jest okre so wa kon tro la ka ∏u. Do ty -
czy to szcze gól nie miejsc, gdzie wy st´ pu -
jà owo ce mo gà ce wa biç dzi kie pta ki. Za le ca -
ne sà pod ∏o ̋ a utrud nia jà ce do st´p do ˝y wi -
cie li przy pad ko wych, np. d˝d˝ow nic. Mo -
gà to byç drob ne ka mie nie, gru -
by ˝wir lub t∏u czeƒ. Jest to szcze gól nie wa˝ -
ne w wo lie rach z pta ka mi grze bià cy mi. 

Le cze nie syn ga mo zy nie jest trud -
ne, ale wy ma ga kon se kwen cji i wy mia -
ny pod ∏o ̋ a w wo lie rach, a tak ̋ e do dat ko -

wych ba daƒ pa ra zy to lo gicz nych po skoƒ czo -
nej te ra pii. Sto su je si´ na st´ pu jà ce, do st´p -
ne w lecz ni cach we te ry na ryj nych, le ki: Iver -
mek ty na 500 μg/kg jed no ra zo wo, Flu ben da -
zol 30-60 ppm (in dy -
ki 20 ppm) przez 7 dni w kar mie, Me den da -
zol 60 ppm przez 7 dni w kar mie, Fen ben da -
zol 100 mg/kg pa szy przez 5 dni. 

U kur ozdob nych syn ga mo z´ mo˝ na po -
my liç z za kaê nym za pa le niem krta ni i tcha wi -
cy, z my ko pla zmo zà lub chla my dio zà, a u ba -
˝an tów z ka pi la rio zà ja my ust nej i prze ∏y -
ku. Ba da nie pa ra zy to lo gicz ne ka ∏u po dej rza -
nych pta ków zwy kle po zwa la jed nak na wy -
kry cie jaj te go nie bez piecz ne go pa so ̋ y ta.
Fot. au to rów
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Szpaki ch´tnie przebywajà w pobli˝u wolier, ale mo˝e to byç niebezpieczne.


