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Cysty piórowe
u kanarków

Agniesz ka Czuj kow ska i An drzej Kru sze wicz

Du˝e cysty na piersi utrudniajà kanarkowi ˝ycie.

Cho cia˝ cy sty pió ro we mo gà wy st´ po waç u prak tycz nie wszyst kich ga tun ków
pta ków, sta no wià one naj wi´k szy pro blem u ka nar ków. Po wsta jà zwy kle 
w wy ni ku ura zu, in fek cji grzy bi czej, bak te ryj nej bàdê wi ru so wej. 
Opu bli ko wa no tak ̋ e przy pad ki roz ro stu no wo two ro we go w ob r´ bie 
miesz ków piór, czy li tzw. pa ∏ek. 
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Naj cz´ Êciej spo ty ka nym pro ble mem
sà cy sty u ka nar ków o mi´k kim

upie rze niu - se lek cjo no wa nych w kie run ku
pu szy sto Êci. Z po wo du utrwa lo nej ce chy,
szcze gól nie u ka nar ków ra sy glo ster i nor wi -
ków, pió ra sà tak mi´k kie, ˝e ro snàc nie sà w
sta nie prze biç si´ przez skó r´. W efek cie do -
cho dzi do gro ma dze nia si´ bez kszta∏t nej ma -
sy, któ ra w koƒ cu prze bi ja si´ przez skó r´.
Cy sty po wsta waç mo gà na ca ∏ym cie le, ale
zwy kle znaj du jà si´ na pte ry lach grzbie to -
wych i na ste rów kach. Naj bar dziej k∏o po tli -
we sà te, któ re po wsta jà na lot kach, gdy˝
ptak tra ci zdol noÊç la ta nia, a na wet swo bod -
ne go po ru sza nia si´. 

Po wsta jà ce cy sty sà do brze ukrwio ne, dla -
te go naj mniej szy uraz czy pró ba usu ni´ cia
mo ̋ e skoƒ czyç si´ groê nym dla pta ka krwo -
to kiem. Naj le piej nie do pusz czaç do uzy ski -
wa nia przez cy sty znacz nych roz mia rów. Po
za ni ku skó ry nad cy stà sta je si´ ona do st´p na
dla le ków. Do sko na ∏e efek ty da je roz ma cza -
nie cyst w na pa rze ru mian ku (sa szet ka na pó∏
szklan ki). Cz´Êç cyst pod da nych ta kie mu za -
bie go wi uda je si´ ∏a two usu nàç, a in ne od pa -
da jà sa me. Du ̋ e cy sty mo˝ na te˝ skra caç,
np. ostry mi no ̋ ycz ka mi. Ukrwio na jest tyl ko
ich pod sta wa. Cz´Êç cy sty wy sta jà ca po za
skó r´ jest two rem mar twym, a wi´c nie
ukrwio nym. Pro blem z cy sta mi po le ga jed -
nak na tym, ˝e od na wia jà si´ one pod czas
ko lej nych pie rzeƒ. A wi´c przy kre dla pta ka
za bie gi mu szà byç kon ty nu owa ne przez ca ∏e
je go ̋ y cie. Przy du ̋ ej licz bie cyst bar dziej hu -
ma ni tar ne jest uÊpie nie pta ka, ni˝ dr´ cze nie
go cz´ stym ich usu wa niem. 

Oce nia jàc sy tu acj´ trze ba wziàç pod uwa -
g´ gdzie zlo ka li zo wa ne sà cy sty. Te na cie le sà
na ogó∏ mniej sze i mniej ucià˝ li we dla pta ka.
Na to miast cy sty ro snà ce na skrzy d∏ach
utrud nia jà po ru sza nie (w tym po bie ra nie po -
kar mu) i mo gà ulec uszko dze niu - doj dzie
wte dy do po wa˝ ne go krwa wie nia. Cy sty
zlo ka li zo wa ne tu˝ przy gru czo le ku pro wym
nie ro ku jà na dziei, bo unie mo˝ li wia jà utrzy -
my wa nie piór w czy sto Êci, uszka dza jà sam
gru czo∏ i sà no to rycz nie na ru sza ne przez sa -
me go pta ka. 

Po dej mu jàc le cze nie za wsze trze ba wy -
klu czyç za kaê ne, pa so ̋ yt ni cze lub ura zo we
pod ∏o ̋ e cho ro by i oczy wi Êcie no wo two ro -
we t∏o zmian. War to w tym ce lu po braç wy -
maz i wy bar wiç go szyb kà me to dà bar wie -
nia, np. He ma co lor czy Qu ick Diff. Le cze nie
ope ra cyj ne po le ga na chi rur gicz nym usu ni´ -
ciu uszko dzo ne go miesz ka. W zwiàz ku z ko -

niecz nà nar ko zà pta ki bar dzo wie ko we i s∏a -
be nie na da jà si´ do ra dy kal ne go roz wià za nia
pro ble mu. Aby unik nàç uszko dze nia sà sied -
nich miesz ków, usu wa jàc cy st´ wraz z jej
pod ∏o ̋ em, nie sto su je si´ ko agu la to ra che -
micz ne go, a tym bar dziej elek tro ko agu la cji.
Ewen tu al ne krwa wie nia na le ̋ y ta mo waç roz -
two rem ad re na li ny. Nie któ rzy ho dow cy sto -
su jà do da tek jo dy ny do wo dy pit nej dla pta -
ków lub na par ru mian ku do wo dy w na czy -
niach do kà pie li. Nie eli mi nu je to przy czy ny
pro ble mu, ale mo ̋ e z∏a go dziç ob ja wy i
uspraw niç pie rze nie, tym bar dziej ̋ e za za bu -
rze nia pie rze nia mo gà byç od po wie dzial ne
scho rze nia tar czy cy, wy ni ka jà ce z nie do bo ru
jo du. Za po bie ga nie roz prze strze nia nia si´
pro ble mu cyst na le ̋ y do ho dow cy. Pta ki 

z cy sta mi nie po win ny byç do pusz cza ne do
roz ro du. Po dob nie jak ich ro dzi ce, cho cia˝
zwy kle, po zmia nie part ne rów, uda je si´
unik nàç po tom stwa ze sk∏on no Êcià do te go
przy kre go scho rze nia. Na wy sta wach wa˝ nà
ro l´ mo gà od gry waç s´ dzio wie. Pta ki ze zna -
mio na mi po sia da nia cyst, w tym z ubyt ka mi
w lot kach lub ste rów kach, po win ny byç trak -
to wa ne bar dzo ry go ry stycz nie. Ptak z choç -
by jed nà ma ∏à cy stà nie po wi nien byç oce nia -
ny. Dys cy pli na ho dow ców po mo ̋ e roz wià -
zaç pro blem u je go pod staw. Le ka rze mo gà
jed nak bar dzo po pra wiç ja koÊç ̋ y cia tych ka -
nar ków, któ re ju˝ cy sty ma jà. 

Fot. au to rów

Przed otwarciem, stan zapalny wokó∏ cysty mo˝e powodowaç bolesnoÊç i powik∏ania bakteryjne.
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