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Za kaê ne za pa le nie krta ni i tcha wi cy (ILT)
Stanis∏aw Roszkowski

PPrzed wy jaz dem na wy sta w´ klu bo -
wà do Seb nitz kil ka osób po pro si -
∏o mnie, abym przy wióz∏ im kon kret -

nie za mó wio ne pta ki. Jest to wy sta wa spe cja -
li stycz na, na któ rà tra fia jà naj lep sze ku ry czu -
ba te i je dwa bi ste z ca ∏ej Eu ro py, naj cz´ -
Êciej w ilo Êciach oscy lu jà cych na po zio mie ty -
sià ca sztuk, a na do da tek funk cjo nu je za zwy -
czaj spo ra gie∏ da, co spra -
wia, ˝e jest w czym wy bie raç. 

Po dej mo wa ∏em si´ im por tu naj cz´ -
Êciej po d∏u gich na mo wach i ra czej nie ch´t -
nie, by naj mniej nie z po wo du bra ku ch´ ci po -
mo cy, lecz z za sad ni czej przy czy ny: z uwa -
gi na pro ble my ze zdro wot no Êcià pta -
ków, któ re mo ̋ e nieÊç za so bà ta ki im -
port. Spo Êród wszyst kich cho rób, ja kie mo˝ -
na so bie przy wlec z Za cho du, naj gor -
szà, bo sie jà cà praw dzi we spu sto sze nie w pol -
skich ho dow lach, jest ILT (za kaê ne za pa le -
nie krta ni i tcha wi cy), na któ rym chcia∏ bym si´
d∏u ̋ ej za trzy maç. O ILT pi sa li Êmy ju˝ na ∏a -
mach „Wo lie ry” pió rem prof. Sze lesz czu -
ka i nie czas, i miej sce przed sta wiaç bli ̋ ej sa -
mà cho ro b´. Za in te re so wa nych od sy -
∏am do êró d∏a, dla te go tu skon cen tru j´ si´ ra -
czej na aspek tach per tur ba cji ho dow la nych. 
W czym pro blem? 

Na po czà tek kil ka nie zb´d nych in for ma -
cji, aby zro zu mieç ska l´ zja wi -
ska. Otó˝ przed ILT mo˝ na si´ bar dzo sku -
tecz nie za bez pie czyç, sto su jàc szcze pie -
nia ochron ne. Sà dwa ro dza je szcze pio nek
– do oka oraz po da wa ne z wo dà do pi -
cia. Jest to jed nak je dy ny zna ny mi przy pa -
dek szcze pion ki, któ ry po wo du je, ˝e za bez -
pie czo ne pta ki sta jà si´ no si cie la mi cho ro -
by. Nad mie niam, ˝e przy szcze pie niach prze -
ciw ko ND (pta sia gry pa), IB (za kaê ne za pa le -
nie oskrze li), cho ro bie Ma re ka, Gum bo -
ro, jak i my ko plazmie ta kie zja wi sko nie wy -
st´ pu je. Ozna cza to, ˝e nie tyl ko pta ki, któ -
re sà cho re lub prze cho ro wa ∏y ILT, ale tak -
˝e ka˝ dy za szcze pio ny osob nik jest bar -
dzo po wa˝ nym za gro ̋ e niem dla zdro -
wych pta ków. Dla ja sno Êci wy wo du zi lu stru -

j´ pro blem na ba zie mo je go w∏a sne go do -
Êwiad cze nia. W ro ku bie ̋ à cym nie szcze pi -
∏em swo je go sta da na ILT. Wy ni ka ∏o to z fak -
tu, ˝e bar dzo du ̋ o ho dow ców za ma -
wia u mnie ma te ria∏ ho dow la ny. Mó -
wiàc wprost, nie chcia ∏em im pod rzu caç ku -
ku∏ cze go ja ja. Sam obec nie nie zmier nie rzad -
ko co kol wiek ku pu j´, a ju˝ za gra ni cà w szcze -
gól no Êci. Nie mniej od cza su do cza -
su ch´ç po sia da nia cze goÊ no we go i nie po -
wta rzal ne go prze wa ̋ a i ∏a mi´ t´ za sa d´. 
Tak by ∏o i w tym ro ku 

W sierp niu od wie dzi ∏em jed ne go z re no -
mo wa nych nie miec kich ho dow ców, z któ -
rym wspól nie pra cu je my nad stwo rze -
niem no wej od mia ny barw nej czu bat ki pol -
skiej – ku ro pa twia nej. Ta ka pra ca to wspa -
nia ∏e wy zwa nie, stàd po ku sa ∏a ma nia za -
sad. Za uwa ̋ y ∏em u nie go kil ka pta ków, któ -
re by ∏y efek tem krzy ̋ o wa nia ku rek czu bat -
ki pol skiej czar nej z bro da tym ko gu tem tu -
ryn gij skim o umasz cze niu ku ro pa twia -
nym. Nie miec ki ko le ga, wi dzàc b∏ysk w mo -
im oku, po pro stu po da ro -
wa∏ mi to, co i dla nie go za pew ne sta no wi -
∏o wiel kà war toÊç – do sta ∏em kur k´ i pi´k ne -
go, pra wie ku ro pa twia ne go ko gut -
ka. Po okre sie dwu ty go dnio wej kwa ran tan -
ny do ∏à czy ∏em dwa no we na byt ki do swo je -
go sta da czu ba tek. Przez pra wie trzy mie sià -
ce nic si´ nie dzia ∏o. Kur ki by ∏y w zna ko mi -
tej kon dy cji zdro wot nej. Do cza su. Na po -

czàt ku li sto pa da za uwa ̋ y ∏em jed nak gwa∏ -
tow ne po gor sze nie si´ zdro wot no Êci sta -
da czu ba tek. In ne kur ki, w tym zie lo no nó˝ -
ki, li li pu ty i czu bat ki sta ro pol skie, znaj du jà -
ce si´ w in nych cz´ Êciach po se sji, nie wy ka -
zy wa ∏y ˝ad nych oznak cho ro bo wych. Na ta -
kie nie spo dzian ki ka˝ dy ho dow ca kur po wi -
nien byç przy go to wa ny na je sie ni, wte dy bo -
wiem zmie nia si´ dia me tral nie po go da, po -
wie trze sta je si´ wil got ne, jest znacz -
nie mniej s∏oƒ ca, te go naj lep sze go spo -
Êród wszyst kich zna nych mi le ków. Po czàt -
ko wo po dej rze wa ∏em my ko pla zm´. 

Nie ste ty, by ∏o to ILT. 
Ob ja wy

War to w tym mo men cie szcze gó ∏o wo opi -
saç ob ja wy ILT. Sà one bar dzo cha rak te ry stycz -
ne. Po czàt ko wo kur ki za czy na jà ki chaç i ka -
s∏aç. Po ja wia si´ nie wiel ki ka tar z no sa, a na -
st´p nie ∏za wià oczy. U nie któ rych osob ni -
ków za uwa ̋ yç mo˝ na coÊ w ro dza ju pia -
ny w oczach, u wi´k szo Êci jed nak jed -
no oko, rza dziej oba, sta jà si´ za kle jo ne. Pta -
ki po trzà sa jà g∏o wà i „wy cie ra jà” oczy o pió -
ra, przez co pió ra na szyi i bar kach sta jà si´ po -
skle ja ne i mo kre. Stop nio wo trud no Êci z od dy -
cha niem sà co raz wi´k sze, zwie rz´ ta „cià -
gnà g∏ów ki”, w oko li cach noz drzy i tcha wi -
cy po ja wia si´ krwi sta wy dzie li na, któ rà pta -
ki sta ra jà si´ od krztu siç. 
Âmierç na st´ pu je wsku tek udu sze nia. 

W swo im sta dzie za ob ser wo wa ∏em ró˝ -
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ne stop nie na si le nia cho ro by. Oko ∏o jed -
na czwar ta ku rek w ogól ne nie oka za ∏a ˝ad -
nych oznak za ka ̋ e nia. U po ∏o -
wy z nich jej prze bieg mia∏ cha rak ter prze -
wle k∏y, ale bez tra gicz ne go skut ku. Kil ka ku -
rek pa d∏o na gle, cho cia˝ jesz cze go dzi -
n´ wcze Êniej wy ka zy wa ∏o si´ du ̋ à ˝y wot no -
Êcià. Nie ste ty, oko ∏o jed na czwar ta ca ∏e -
go sta da po ̋ e gna ∏a si´ z tym Êwia tem na do -
bre. 
Sek cja zw∏ok 

Przy pusz cza ∏em, ˝e mam do czy nie -
nia z ILT, pew ny jed nak nie by ∏em. Tym bar -
dziej, ˝e dwa wspo mnia ne eg zem pla -
rze od nie miec kie go ho dow cy nie wy ka zy wa -
∏y ˝ad nych oznak cho ro bo wych, co mo -
g∏o ozna czaç tyl ko jed no – one ju˝ swo -
je prze cho ro wa ∏y. Pew no Êci jed nak nie mia -
∏em, dla te go kil ka pa d∏ych eg zem pla rzy za -
wio z∏em do war szaw skiej SGGW, do Za k∏a -
du Cho rób Pta ków, któ rym kie ru je sam pro -
fe sor Sze lesz czuk. Tak si´ z∏o ̋ y ∏o, ˝e aku -
rat wte dy Pan pro fe sor mia∏ za j´ cia ze stu -
den ta mi i pta ki, któ re za wio z∏em, mo g∏y po -
s∏u ̋ yç ja ko ma te ria∏ szko le nio wy dla przy -
sz∏ych le ka rzy we te ry na rii. Zro bio na zo sta -
∏a sek cja zw∏ok oraz ba da nie hi sto pa to lo gicz -
ne, któ re po twier dzi ∏o mo je oba wy. Ta -
kà sek cj´ ka˝ dy z ho dow ców z ∏a two Êcià mo -
˝e zro biç so bie sam, nie ko niecz nie mu si je -
chaç do ja kiejÊ lecz ni cy we te ry na ryj -
nej. Na co trze ba zwró ciç uwa g´ przy ta -
kiej sek cji? Przede wszyst kim na tcha wi -

c´, któ ra w przy pad ku ILT na pe∏ nio -
na jest krwi stym Êlu zem. To w∏a -
Ênie ten Êluz wraz z za krze pa mi krwi jest po -
wo dem czo po wa nia si´ gór nych dróg od de -
cho wych, przez co kur ki du szà si´, nie mo -
gàc za czerp nàç po wie trza. In nà ce chà cha rak -
te ry stycz nà sà zmia ny w p∏u cach.
Le cze nie 

Nie ma sku tecz ne go le cze nia ILT, je Êli sta -
do znaj du je si´ w sta nie cho ro bo wym. Du -
˝ym b∏´ dem jest po da wa nie an ty bio ty -
ków, któ re tyl ko mo gà „wy ja ∏o wiç”, a w na -
st´p stwie os∏a biç or ga nizm. An ty bio ty -
ki sà bo wiem sku tecz ne na bak te -
rie, a nie na wi ru sy. Mo˝ na je dy nie z∏a go -
dziç skut ki cho ro by po przez po da nie Êrod -
ków wy krztu Ênych, ta kich choç by jak „Gu aja -
zyl” lub ja ki kol wiek in ny sy rop od kasz lu, któ -
ry mo˝ na ku piç w „ludz kich” ap te kach. 
Pro fi lak ty ka 

We d∏ug mo je go ro ze zna nia du ̋ o po -
nad po ∏o w´ wszyst kich za cho ro waƒ w Pol -
sce kur i in dy ków na gór ne dro gi od de cho -
we jest spo wo do wa ne w∏a Ênie wi ru so -
wym za pa le niem krta ni i tcha wi cy, czy -
li ILT. Na sku tek fak tu, ̋ e cho ro ba do pie ro kil -
ka na Êcie lat te mu po ja wi ∏a si´ w Eu ro -
pie, a w Pol sce ma my z nià do czy nie nia od pa -
ru lat, Êwia do moÊç ho dow ców o jej wy st´ po -
wa niu i spu sto sze niach, ja kie mo ̋ e wy wo -
∏aç, jest bar dzo ma ∏a. Sà dzàc po ze wn´trz -
nych ob ja wach, my là jà z my ko pla zmà, któ -
ra sta ∏a si´ ta kim klu czem–wy try chem. Wie -

dzà o niej wszy scy, na to miast o ILT pra -
wie nikt. Ow szem, my ko pla zma cz´ sto wi -
k∏a ILT, po dob nie zresz tà jak i in ne cho ro -
by bak te ryj ne z sal mo nel là w∏àcz nie. Ma -
my wte dy „dwie” lub „kil ka” cho rób w jed -
nym, bo wiem os∏a bio ny or ga nizm nie ra -
dzi so bie tak jak po wi nien i do cho dzi do za -
ka ̋ eƒ wtór nych. 

Dla cze go ma my obec nie w Pol sce – nie za -
wa ham si´ u˝yç te go okre Êle nia – to tal ne pro -
ble my ze zdro wot no Êcià pta ków ho dow la -
nych? Chy ba naj istot niej szym z nich, prócz ni -
k∏ej Êwia do mo Êci, jest brak zor ga ni zo wa -
nia pol skich ho dow ców. Dzi´ ki od po wied -
niej pro fi lak ty ce i szko le niom w za chod -
nich klu bach na uczo no si´ ja koÊ so bie ra -
dziç z ILT czy or ni to bak te rio -
zà. Tam na ILT szcze pià wszy scy, na to -
miast w Pol sce nikt. I dla te go przy du ̋ ej mi gra -
cji pta ków, nie tyl ko zza gra ni cy, ale te˝ w ob -
r´ bie pol skich za gród, je den za szcze pio ny bia -
∏o czub czy pi´k ne sat su ma do ri, po da ro wa -
ne ja kie muÊ nie Êwia do me mu m∏o de mu ho -
dow cy, ozna cza wy rok Êmier ci na je go zdro -
we sta do. W przy pad ku ILT do wy bu -
chu cho ro by mo ̋ e dojÊç w cià gu kil ku mie -
si´ cy od za si le nia im por tem i naj cz´ -
Êciej wte dy ten „im port” nie jest ko ja rzo -
ny z cho ro bà. 

Na za koƒ cze nie po dam w ko lej no Êci wa˝ -
no Êci kil ka przy ka zaƒ, w ja ki spo sób ra -
dziç so bie w no wych wa run kach. Je -
stem do te go, jak sà dz´, upraw nio ny, po nie -
wa˝ po smut nych do Êwiad cze niach na uczy -
∏em si´ roz wià zy waç pro ble my zdro wot -
ne w swo im sta dzie. Nie wsty -
dz´ si´ te˝ przy znaç i opi saç swo ich pro ble -
mów, bo ten tyl ko ich nie ma, kto nic nie ro -
bi. Ten, kto twier dzi ina czej, po pro stu k∏a -
mie.
Przy ka za nie pierw sze: szcze piç, szcze -
piç i jesz cze raz szcze piç. 
Przy ka za nie dru gie: do mi ni mum ogra ni -
czyç im port pta ków i nie ∏asz -
czyç si´ na tzw. oka zje. 
Przy ka za nie trze cie: ogra ni czyç do nie -
zb´d ne go mi ni mum ku po wa nie na wszel kie -
go ro dza ju ba za rach i tar go wi skach. 
Przy ka za nie czwar te: ku po waç pta ki je -
dy nie od do brych i uczci wych ho dow -
ców; gdzie pod s∏o wem „uczci wy” na le -
˝y ro zu mieç ta kich, któ rzy lo jal nie uprze -
dzà, ja kie pro ble my mie li w swo jej ho dow -
li i cze go po ten cjal ny ku piec mo ̋ e si´ spo -
dzie waç po za ku pio nych pta kach. 

Fot. Artur ˚bikowski

Ryc. 1. W za awan so wa nym prze bie gu zmia ny za pal ne i obec noÊç z∏o gów wi docz ne sà ju˝ przez Êcia -
n´ tcha wi cy. 

Ryc. 2. Krwo tocz ne za pa le nie b∏o ny Êlu zo wej krta ni i 1/3 gór nej cz´ Êci tcha wi cy jest cha rak te ry stycz nà
zmia nà sek cyj na w prze bie gu ILT.


