
Ptas ie  zdrow ie

D la nie wta jem ni czo nych na zwa
tej cho ro by brzmi dziw nie i ta -

jem ni czo. Ho dow cy na zy wa jà jà
chrap kà, chryp kà lub sap kà, a na wet
ko ja rzà jà z za pa le niem p∏uc lub prze -
zi´ bie niem. Tym cza sem przy czy nà tej
cho ro by jest roz tocz – Ster no sto ma
tra che oco lum, pa so ̋ y tu jà cy w uk∏a -
dzie od de cho wym pta ków, g∏ów nie
ka nar ków i nie któ rych astryl dów,
zw∏asz cza ama dyn wspa nia ∏ych. 

Ster no sto ma tra che oco lum, zwa na
roz to czem p∏uc nym, jest przed sta wi -
cie lem ro dzi ny Rhi no nys si dae. Osià ga
od 0,4 (sam ce) do 0,6 (sa mi ce) mm
d∏u go Êci. Wy glà dem przy po mi na ma -
∏e go pa jàcz ka. Roz mna ̋ a si´ po przez
ja ja, z któ rych szyb ko wy klu wa jà si´
lar wy. Od ̋ y wia si´ wy dzie li nà na b∏on -
ka uk∏a du od de cho we go, a swà obec -
no Êcià dra˝ ni go, po wo du jàc sta ny za -
pal ne. Osie dla si´ w tcha wi cy, krta ni
dol nej i wor kach po wietrz nych pta -
ków. Za ra ̋ e nie na st´ pu je z re gu ∏y po -
przez kon takt bez po Êred ni - pod czas
kar mie nia po tom stwa przez ro dzi ców
lub przy kar mie niu si´ part ne rów l´ -
go wych. Praw do po dob nie ist nie je tak -
˝e mo˝ li woÊç za ra ̋ e nia si´ po przez
po id∏o, gdy˝ te de li kat ne pa j´ cza ki
mo gà prze ̋ yç je dy nie w Êro do wi sku
wil got nym. Ujaw nie nie si´ i na si le nie
in wa zji na st´ pu je z re gu ∏y pod czas
pie rze nia lub przy in nym os∏a bie niu
od por no Êci pta ków. 

Pierw szym ob ja wem ster no sto ma to -
zy jest spo ra dycz ne ki cha nie, „mie le -
nie dzio bem”, od dy cha nie z otwar tym
dzio bem, po ru sza nie ogo nem w rytm
od de chów, po Êwi sty wa nie pod czas od -
dy cha nia, pry cha nie, rz´ ̋ e nie i g∏o Êny
od dech - zw∏asz cza w cza sie no cy. Pta -
ki wy raê nie si´ m´ czà. Nie Êwia do mi
przy czy ny cho ro by ho dow cy (ale tak ̋ e
le ka rze nie spe cja li zu jà cy si´ w le cze -
niu pta ków) le czà pta ki an ty bio ty ka -
mi, co do dat ko wo je os∏a bia. Przy d∏u -
go trwa ∏ym prze bie gu cho ro by do cho -
dzi do trwa ∏ych zmian z p∏u cach i wor -
kach po wietrz nych. Cho ro ba nie le czo -
na pro wa dzi do stop nio we go wy nisz -
cze nia or ga ni zmu. 

Wbrew po zo rom ob ja wy ster no -
sto ma to zy sà bar dzo cha rak te ry -
stycz ne. Ka˝ dy ka na rek lub ama dy na
z ob ja wa mi ze stro ny uk∏a du od de -
cho we go, zw∏asz cza z rz´ ̋ e nia mi
(mo˝ na je wy s∏u chaç przy k∏a da jàc
pta ka do ucha), po wi nien byç le czo -
ny w kie run ku tej cho ro by. Zw∏asz -
cza, ˝e le cze nie nie jest skom pli ko -
wa ne, a po jed no ra zo wym po da niu
le ku ob ja wy wy raê nie s∏ab nà ju˝ po
48 go dzi nach. 

Je dy ny lek, któ ry nie jest na zbyt
tok sycz ny i wy ka zu je sil ne dzia ∏a nie
prze ciw ko roz to czom p∏uc nym, to
iwer mek ty na w 1% roz two rze na ba -
zie gli ko lu pro py le no we go. Tyl ko wte -
dy lek szyb ko i efek tyw nie prze ni ka
przez skó r´ pta ków. Lek, np. 1% Ivo -
mec, po da je si´ na nie opie rzo nà skó -
r´ grzbie tu, w oko li cy ∏o pat ki, bez po -
Êred nio na skó r´, prze zna cza jàc na
ka nar ka so lid nà kro pl´ (oko ∏o 0,05
ml). Po win no si´ le czyç wszyst kie pta -
ki w sta dzie, naj le piej jed ne go dnia,
do ko nu jàc przy oka zji grun tow ne go
oczysz cze nia po miesz czeƒ ho dow la -
nych i do k∏ad nie my jàc wszel kie po -
id∏a, ba se ni ki kà pie lo we i kar mi d∏a.
Le cze nie na le ̋ y po wtó rzyç trzy krot -
nie, w od st´ pach ty go dnio wych. Te ra -
pi´ na le ̋ y za koƒ czyç na oko ∏o mie siàc
przed l´ ga mi. 

Co zro biç z pta ka mi, któ re po mi mo
le cze nia na dal wy ka zu jà ob ja wy cho -

ro by? Re gu lar nie tra fia jà mi si´ ta cy
pa cjen ci. W ta kim przy pad ku za le -
cam izo la cj´, le ki wzmac nia jà ce od -
por noÊç (Echi na cea - 5 kro pli na po -
ide∏ ko przez dwa ty go dnie) plus wi ta -
mi ny, a po tem lek prze ciw bak te ryj ny,
np. En ro flo xa cy na 10% w daw ce 1
ml/litr wo dy do pi cia przez 5 dni. Sto -
so wa nie le ku prze ciw bak te ryj ne go
ma swo je uza sad nie nie. Otó˝ le czàc
pta ki za bi ja my stre no sto my pa so ̋ y tu -
jà ce w uk∏a dzie od de cho wym. Ale
one tam fi zycz nie zo sta jà i ule ga jà
roz k∏a do wi – w p∏u cach, krta ni Êpiew -
nej, czy wor kach po wietrz nych! Stàd
zda rza jà ce si´ po wi k∏a nia bak te ryj ne
i ko niecz noÊç za sto so wa nia do dat ko -
wych le ków. Zda rza jà si´ jed nak pta -
ki – g∏ów nie ka nar ki,  któ re ma jà ob -
ja wy ster no sto ma to zy po mi mo pe∏ ne -
go cy klu le cze nia. Co wte dy? Mo˝ na
im po daç kro pl´ Ivo me cu wprost do
dzio ba, ale gdy to nie po mo ̋ e, to ma -
my do wód, ˝e na pew no pa so ̋ y ty nie
prze ̋ y ∏y. Po zo sta ∏y jed nak zro sty w
krta ni i wor kach po wietrz nych, któ re
da jà wi bra cje i efekt rz´ ̋ eƒ. Mo ̋ e te˝
si´ zda rzyç, ˝e ho dow cy sto su jàc zbyt
ni skie daw ki iwer mek ty ny, spo wo do -
wa li uod por nie nie si´ ster no stom na
ten lek. A in ne go le ku na ra zie nie
ma. Co praw da roz po cz´ li Êmy eks pe -
ry men ty, ale nie sà one jesz cze za koƒ -
czo ne. Wy ma ga jà do pra co wa nia i
opra co wa nia. 

I jesz cze jed na prak tycz na uwa ga!
Na sze kra jo we ∏usz cza ki, zw∏asz cza
szczy g∏y i kul czy ki, te˝ mo gà cho ro -
waç na ster no sto ma to z´. Sà one jed -
nak wie lo krot nie bar dziej wra˝ li we
na iwer mek ty n´ ni˝ ka nar ki. Mo˝ na
im po daç naj wy ̋ ej 1/10 daw ki jak dla
ka nar ka. Nie mo˝ na mieç wte dy
gwa ran cji, ˝e ku ra cja da efek ty.
Zwi´k sze nie daw ki jest jed nak bar -
dzo ry zy kow ne. 

˚y cz´ suk ce sów w le cze niu ster no -
stom to zy i ka nar ków Êpie wa jà cych
pe∏ nym g∏o sem.
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Ster no sto ma to za pta ków ozdob nych

Sposób podawania Ivomecu na skór´ kanarka.


