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Z a kaê ne za pa le nie krta ni i tcha wi -
cy (ILT) jest in fek cjà wi ru so wà

(po wo du jà jà her pe swi ru sy) dróg od de -
cho wych (tcha wi cy), wy st´ pu jà cà u kur -
czàt, ba ̋ an tów i pa wi. Cho ro ba nie sta -
no wi za gro ̋ e nia dla zdro wia lu dzi. In -
dy ki, kacz ki i g´ si nie ule ga jà in fek cji,
na to miast mo gà byç no si cie la mi wi ru sa.
Wy st´ pu je naj cz´ Êciej w ho dow lach
hob by stycz nych, nie zmier nie rzad ko
na prze my s∏o wych fer mach dro biu. Po -
wo du je wy so kà Êmier tel noÊç u dro biu.
Za ka ̋ o nych jest za zwy czaj 100% sta da,
Êmier tel noÊç si´ ga 30%. 

Za ka ̋ o ne pta ki za czy na jà kasz leç
i sa paç, ma jà trud no Êci w od dy cha -

niu. Sà to wi´c ob ja wy wy st´ pu jà ce
te˝ przy in nych cho ro bach uk∏a du
od de cho we go, na przy k∏ad my ko -
plaê mie. To, co od ró˝ nia jed nak ILT
od in nych cho rób, to cha rak te ry -
stycz ny krwi sty wy si´k z no sa i ja my
dzio bo wej, któ ry w wie lu przy pad -
kach po wo du je udu sze nie cho rych
zwie rzàt. Te krwi ste z∏o gi mo˝ na zna -
leêç tak ̋ e pod czas sek cji w tcha wi cy
i p∏u cach. Pta ki sta jà z roz ∏o ̋ o ny mi
skrzy d∏a mi, z wy pro sto wa nà g∏o wà
i szy jà z tru dem chwy ta jàc po wie trze.
W ∏a god niej szej po sta ci cho ro by ob -
ser wu je si´ je dy nie wy dzie li n´ z oczu
i no sa. 

Pta ki w trak cie zdro wie nia mo gà
staç si´ no si cie la mi wi ru sa. Choç wy -
da jà si´ one zdro we, mo gà byç sta ∏ym
re zer wu arem wi ru sa dla za ka ̋ a nia in -
nych pta ków. Ze stre so wa ne trans por -
tem lub in ny mi zmia na mi w ich Êro -
do wi sku sà bar dziej po dat ne na roz -
wój cho ro by lub roz po cz´ cie wy da la -
nia wi ru sa. Stan no si ciel stwa mo -
˝e utrzy my waç si´ do dwu lat. 

ILT roz prze strze nia si´ naj ∏a twiej
po przez bez po Êred ni kon takt po mi´ -
dzy zdro wy mi a za in fe ko wa ny mi pta -
ka mi. Naj cz´ Êciej dzie je si´ to pod -
czas wy staw. Mo ̋ e tak ̋ e roz prze -
strze niaç si´ po przez kon takt z za ka -
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˝o nym wy po sa ̋ e niem lub po jaz da mi
lub zo staç prze nie sio na do kur ni ków
na ubra niu lub obu wiu. Po nie wa˝
okres in ku ba cji cho ro by mo ̋ e wy no -
siç na wet do dwóch ty go dni, trud no
jest nam cz´ sto usta liç, gdzie i kie dy
na sze pta ki zo sta ∏y za ka ̋ o ne wi ru -
sem. 

Wi rus ILT mo ̋ e prze trwaç d∏u gi
okres cza su w mar twych pta kach,
zw∏asz cza za mro ̋ o nych. Szyb ko jed -
nak gi nie w wy ni ku dzia ∏a nia pro mie -
ni s∏o necz nych lub Êrod ków de zyn fe -
ku jà cych. Le cze nie an ty bio ty ka mi jest
nie sku tecz ne. Je dy nym roz wià za niem
sà szcze pie nia ochron ne, któ re prze -
pro wa dza si´ u 12-16- ty go dnio wych
kur cza ków. Szcze pion ki po da je si´
naj cz´ Êciej z wo dà do pi cia, naj sku -
tecz niej szy jed nak spo sób to za kra pla -
nie do oczu. W Pol sce wi ru so we za pa -
le nie krta ni i tcha wi cy wy st´ po wa -
∏o do tych czas spo ra dycz nie, bar dzo
po pu lar ne jest na Za cho dzie Eu ro py.
W ostat nim jed nak cza sie, co zwià za -
ne jest ze zwi´k szo ny mi kon tak ta mi

mi´ dzy ho dow ca mi, da je si´ za uwa ̋ yç
i u nas na si le nia tej cho ro by. Istot nym
za tem ele men tem za po bie gaw czym,
prócz szcze pieƒ ochron nych, jest ku -
po wa nie pta ków je dy nie od re no mo -
wa nych ho dow ców. 

Za kaê ny ka tar (Ko ry za) 
Jest spe cy ficz nà cho ro bà bak te ryj -

nà uk∏a du od de cho we go wy st´ pu jà cà
naj cz´ Êciej ju˝ u na wpó∏ doj rza ∏ych
lub do ro s∏ych pta ków. Za ka ̋ e nie
mo ̋ e roz wi nàç si´ ja ko wol no roz -
prze strze nia jà ca si´ cho ro ba prze -
wle k∏a, do ty ka jà ca je dy nie nie wiel kà
iloÊç pta ków w jed nym cza sie lub ja -
ko szyb ko roz prze strze nia jà ca si´
cho ro ba z wy so kim od set kiem cho -
rych pta ków. Cho cia˝ nie po wo du je
wi´k szych spu sto szeƒ w sta dzie, to
jed nak po tra fi byç nie zmier nie ucià˝ -
li wa i trud na do wy eli mi no wa nia. 

Cho ro ba wy wo ∏y wa na jest przez
bak te ri´ o na zwie He mo phi lus gal li -
na rum. Ogni ska za kaê ne go ka ta ru
za zwy czaj po wsta jà na sku tek wpro -
wa dze nia za ka ̋ o ne go pta ka lub no -

si cie la do sta da. Prze no sze nie za ka -
˝e nia na st´ pu je po przez bez po Êred -
ni kon takt, za po Êred nic twem ku rzu
lub czà stek wy dzie li ny z dróg od de -
cho wych oraz wo d´ do pi cia za nie -
czysz czo nà przez za kaê ny wy si´k
z no sa. U po dat nych pta ków zwy kle
do cho dzi do roz wo ju ob ja wów
w cià gu trzech dni od kon tak tu
z pta ka mi cho ry mi. Ozdro wia -
∏e osob ni ki mo gà wy glà daç ca∏ kiem
nor mal nie, ale po zo sta jà no si cie la -
mi mi kro or ga ni zmu przez d∏u gi
okres. W przy pad ku za ka ̋ e nia
w sta dzie, wszyst kie pta ki na le ̋ y
trak to waç ja ko no si cie li. Jest to tak
zwa na cho ro ba „brud nych kur ni -
ków”. Tam, gdzie b´ dà nie wie trzo -
ne po miesz cze nia, brud, ty go dnia mi
nie sprzà ta ne od cho dy, wil goç,
a w po wie trzu wy czu wal ny za pach
amo nia ku – tam mo ̋ e my byç pew ni,
˝e pr´ dzej czy póê niej po ja wi si´ co -
ry za. Jej roz wo jo wi sprzy ja jà je sieƒ
i zi ma. 

Naj bar dziej cha rak te ry stycz ne ob -
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ja wy ka ta ru za kaê ne go obej mu jà
obrz´ ki do oko ∏a oczu, ko ra li ko wa ty
wy si´k z no sa oraz obrz´ ki za tok. ¸a -
two jà od ró˝ niç po cha rak te ry stycz -
nym bar dzo nie przy jem nym za pa chu,
ja ki da je si´ wy czuç po wej Êciu do kur -
ni ka. To tak, jak by ktoÊ z nas mia∏ no -
to rycz ny, g´ sty i cuch nà cy ka tar. Wod -
ni sta wy dzie li na z oczu cz´ sto po wo -
du je skle ja nie po wiek. Wi dze nie mo -
˝e byç upo Êle dzo ne z po wo du obrz´ -
ku. W wy ni ku cho ro by na st´ pu je
zmniej sze nie spo ̋ y cia wo dy i kar my,
co z ko lei po wo du je, na sku tek wy -
cieƒ cze nia or ga ni zmu zwi´k szo nà
licz b´ upad ków. Za ra ̋ o ne ku ry ma jà
du ̋ e trud no Êci z od dy cha niem. Za -
uwa ̋ yç to mo˝ na zw∏asz cza w no cy,
gdy s∏y chaç po wszech ny, g∏o Êny Êwisz -

czà cy od dech. W za awan so wa nym sta -
dium cho ro by, na sku tek za bu rzo ne go
prze p∏y wu p∏y nu, do cho dzi do za pa le -
nia za tok czo ∏o wych i ich obrz´ ków. 

Pro fi lak ty ka jest je dy nym roz sàd -
nym po dej Êciem w opa no wy wa niu
ka ta ru za kaê ne go. Cho ro bie mo˝ -
na za zwy czaj za po biec po przez
utrud nie nie kon tak tu po mi´ dzy po -
dat ny mi a za ka ̋ o ny mi pta ka mi. Wy -
ma ga to je dy nie od se pa ro wa nia pta -
ków cho rych lub no si cie li od po dat -
nej po pu la cji. Dla za po bie ̋ e nia cho -
ro bie na le ̋ y wpro wa dzaç do ho dow li
do ra sta jà ce lub do ro s∏e pta ki po cho -
dzà ce je dy nie ze zna nych, wol nych
od in fek cji êró de∏. W ra zie po ja wie -
nia si´ cho ro by ca∏ ko wi ta li kwi da cja
sta da z na st´ po wym czysz cze niem

i de zyn fek cjà jest je dy nym Êrod kiem
eli mi na cji cho ro by. Ozdro wieƒ cy bo -
wiem mo gà byç bar dzo d∏u go no si -
cie la mi. Przede wszyst kim jed nak
trze ba pa mi´ taç o za pew nie niu cie -
p∏ych, a zw∏asz cza su chych, wie trzo -
nych i czy stych kur ni ków dla na szych
pod opiecz nych. 

Licz ne le ki sà sku tecz ne w le cze -
niu ob ja wów cho ro by, cho cia˝ nie
uda je si´ ni gdy ca∏ ko wi cie jej wy eli -
mi no waç. Sul fa di me tok sy na lub sul -
fa tia zol w po ̋ y wie niu lub wo dzie,
lub ery tro my cy na po da wa na w wo -
dzie do pi cia mo gà ogra ni czyç jej
ob ja wy. 

Sta ni s∏aw Rosz kow ski
Fot. Agniesz ka Czuj kow ska


