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Zołzy to jedna z najczęściej występujących chorób zakaźnych koni na świecie, o często 

ciężkim przebiegu, szybko szerząca się w stadzie i problematyczna dla finansów właściciela 

konia i stajni. 

Strangles Awareness Week, czyli „tydzień świadomości o zołzach” lub jak kto woli „tydzień z 

zołzami” to ogólnoświatowa kampania informacyjna mająca na celu zapobieganie 

występowaniu zołz u koni oraz zwalczanie choroby. Dzięki lokalnym ambasadorom 

dostosowana jest do lokalnych warunków w poszczególnych krajach. 

SAW został wymyślony i jest realizowany przez Redwings Horse Sanctuary, największe 

schronisko dla koni w Wielkiej Brytanii (www.redwings.org.uk/strangles). 

Kampania skierowana jest do właścicieli koni, zarządców stajni i stadnin, lekarzy weterynarii, 

studentów i wszystkich osób zainteresowanych końmi i jeździectwem. Jej głównym celem jest 

depenalizacja choroby, podniesienie świadomość na jej temat i poprawa bioasekuracji. 

Hasłem kampanii jest „Stamp out strangles because we can make changes before an outbreak 

happens”, czyli „zwalczmy zołzy, wprowadźmy zmiany zanim choroba się pojawi” . 

Tegoroczna akcja miała miejsce od 2 do 8 maja (#SAW2022). Za pomocą socjal mediów, 

animowanych filmików, webinariów, artykułów, wykładów, wywiadów z celebrytami i innych 

wydarzeń tegoroczna kampania dotarła do 250 000 osób. W tym roku dodatkowo 

zorganizowane zostało wyzwanie #TempCheckChallenge zachęcające do codziennego 

monitorowania temperatury u koni. 

Na stronie internetowej Redwings Strangles Hub zawarte są podstawowe informacje o 

chorobie, oraz wytyczne i pomysły w jaki sposób zapobiegać chorobie i ją zwalczać w stajni. 

Często wystarczy do tego podstawowa higiena i identyfikacja pierwszych przypadków 

zachorowań. Dostępne jest też kompendium dla lekarzy weterynarii - UK-Vet EquineVol. 5, 

No. Sup2. Streptococcus Equi Infections: Current Best Practice “Streptococcus equi infections: 

current best practice in the diagnosis and management of ‘strangles’. 

Strategia zwalczania i zapobiegania zołzom (Strategy to eradicate and prevent Strangles - 

STEPS) zawarta jest w kilku krokach: 

1. „Spread the word…not the disease!”, czyli “ szerzmy wiedzę nie chorobę”. 

2. objawy kliniczne 

3. szybkie działania 

4. podział koni na grupy – system świateł drogowych 

5. potwierdzenie choroby 

6. wykrywanie bezobjawowych nosicieli 

7. odpowiednie leczenie 

8. profilaktyka 

9. szczepienia 

 

Kolejna kampania odbędzie się w dniach 1-7 maja 2023 #SpeakOutOnStrangles.  

Już serdecznie zapraszamy do udziału. 


