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Kis sólyom 
(Falco columbarius) 
aspergilloma okozta 
fulladása
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A szerzők egy vadon élő kis sólyomnál állapítottak 
meg Aspergillosis okozta száj-garatüreg fertőzést, 
mely felületes diftheroid jellegű gyulladás formá-
jában jelentkezett. A sárgás-fehér, könnyen eltávo-
lítható felrakodás levált és félrenyelés miatt a ma-
dár fulladását okozta.

IrodalmI áttekIntés
Vadon élő ragadozó madarakban leggyakrabban 
Aspergillus és Candida sp. okoznak gombás fertőzé-
seket. Aspergillosisban, melyet főképp Aspergillus 
fumigatus, Aspergillus flavus és Aspergillus niger 
okoznak, minden ragadozó madár faj megbeteged-
het, de egyes fajok fokozottan érzékenyek rá, mint 
pld. Buteo jamaicensis, Accipiter gentilis, Falco 
rusticolus. Az Aspergillosisnak lehet akut és kró-
nikus lefolyása, disszeminált vagy lokális helye-
ződése, a madár immunstátuszától, a bejutó spórák 
számától függően. Leggyakrabban a légzőrendszer 
megbetegedését okozza, sokszor a száj-garat-
üregben okoz elváltozásokat, melyek sárgás-fe-
hér, könnyen eltávolítható, felületes diftheroid 
jellegű gyulladás formájában jelentkeznek. A leg-
gyakoribb klinikai tünetek a hang megváltozá-
sa, nehezített légzés, kondícióromlás, teljesítmény 
és röpképesség csökkenése, anorexia, polydipsia, 
polyuria. A diagnózis felállítása a kórelőzmény 
(vadon élő madarak esetében gyakran hiányos il-
letve. nem áll rendelkezésre), úgymint faji érzé-
kenység, áthelyezés, stb., továbbá a fizikai vizsgá-
lat, RTG, endoszkópia, vérvizsgálat (leukocitopenia, 
neutrophylia, később monocitosis) segítségével tör-
ténik. A gyógykezelés kimenetele gyakran kétsé-
ges, megkísérelhető p.o. fluconasole, itraconazole 
(5mg/ttkg naponta kétszer) adagolásával.

saját vIzsgálat
Egy kis sólyom (Falco columbarius) érkezett a szé-
kesfehérvári Vadmadárkórházba. A madár megta-
lálója elmondta, hogy sötétedéskor az út szélén ta-
lálta a madarat, nem menekült és nem védekezett, 
így könnyen megfogta. Feltételezve, hogy az álla-
tot autóbaleset érte, beszállította a vadmadárkór-
házba. A klinikai vizsgálat során traumás elvál-
tozásokat és más tüneteket nem találtunk, további 
vizsgálatokra (labor, rtg) és megfigyelésre a vadma-
dárkórházban tartottuk. A madár nyugalmának és 
stresszmentes környezetének biztosítása érdekében 
kisebb, egyedi zárt ketrecben helyeztük el. A ma-
dár másnap reggel élénk, környezete iránt érdeklő-
dő, egészséges állat benyomását keltette. A felkínált 
táplálékot elfogyasztotta, később azonban hirte-
len fellépő, súlyos nehezített légzés jeletkezett nála. 
A madár tátott csőrrel lélegzett, a légzőmozgások 
jól láthatóak voltak, mozgatásra fokozódtak. Az 
azonnal megkezdett intenzív gyógykezelés ellené-
re a madár néhány órán belül elpusztult.

anyag és módszer
Kórboncolás.A száj-garatüreg hátsó részén sárgás-fe-
hér, könnyen eltávolítható felrakódásokat találtunk, 
továbbá egy, a bifurkációban elakadt képletet, mely 
a hörgőket elzárta, ezzel a madár fulladását okozta.

eredmények
A kórszövettani vizsgálat a száj-garat üregben ta-
lált difteroid felrakódásokban gombák jelenlétét 
igazolta. A légutakat elzáró, a bifurkációból eltá-
volított minta kórszövettani vizsgálattal a száj-ga-
ratüregből származó felrakódásnak bizonyult.

következtetések
A feltételezett autóbaleset gyanújával beszállított 
madár traumás sérüléseket és más tüneteket nem 
mutatott, ezért a stressz csökkentésének érdekében 

– tünetmentességére tekintettel – a beszállítás es-
téjén további vizsgálatokat nem végeztünk. Nyu-
galma érdekében egyedi, öt oldalán zárt ketrecben 
helyeztük el. Másnap reggelre a madár állapota ja-
vult, a további vizsgálatok elvégzése elött azonban 
váratlanul súlyos nehezített légzés lépett nála fel, 
majd hamarosan elpusztult.
A kis sólyom száj-garatüregi gombás fertőzésben 
szenvedett, mely könnyen leválasztható difteroid 
felrakódást okozott a garatüreg hátsó részén, 
mely az elsődleges klinikai vizsgálat során nem 
került megállapításra. A madár légzőszervi tü-
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neteket, nehezített légzést sem mutatott. A kór-
házban az aspergilloma a garat faláról levált, me-
lyet a madár félrenyelt és a fulladását okozta. Az 
aspergilloma időben történő felismerése és eltávo-
lítása a madár életét megmenthette volna.
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aspergIlloma caused mortalIty 
of a merlIn (falco columbarIus)
The authors report on a case in which fungi in-
fection caused inflamation in the oropharyngeal 
cavity in falcon. Infection by Aspergillus species 
results in superficial diphteroid inflammation. 
These yellow-white and easy to remove deposi-
tion seen on the mucosa. which caused aspiration 
and asphyxia resulted in the death of the falcon.A levált és a hörgőben elakadt felrakódás / 

The released build-up stalled in the bronchus

Fiatal kis sólyom táplálkozás közben (fotó: Szilágyi Attila) Feeding juvenile Merlin


