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Âwierzb ma ∏ych pa pug
– cho ro ba cz´ sto stwier dza na u pta ków
po cho dzà cych ze skle pów zoo lo gicz nych

Ma ∏e pa pu gi, szcze gól nie pa pu˝ ki 
fa li ste, to jed ne z naj cz´ Êciej ku po -
wa nych pta ków w skle pach zoo lo -
gicz nych. Ich g∏ów ne za le ty to 
zde cy do wa nie ni ska ce na oraz ma ∏e
wy mo gi by to we, co spra wia, i˝ 
sta no wià pra wie ide al ny pre zent 
dla m∏o de go ama to ra do mo wej 
eg zo ty ki.

Zmia ny cha rak te ry stycz ne dla in wa zji Êwierz bow cem Cne mi do cop tes pi lae na dzio bie
i po wie kach u sam czy ka pa pu˝ ki fa li stej

Lek. wet. Tomasz Stenzel
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PPod czas roz mów z po ten cjal nym przy -
sz∏ym po sia da czem pie rza ste go pu pi la
z re gu ∏y od ra dzam za ku py w skle pach

zoo lo gicz nych. Po wo dy sà pro ste – po spo -
li te i ∏a twe w roz mna ̋ a niu drob ne pta ki
eg zo tycz ne, ta kie jak np.: pa pu˝ ki fa li ste,
ze ber ki, mew ki ja poƒ skie itp., cz´ sto
utrzy my wa ne sà przez ho dow ców „am -
bit niej szych” ga tun ków w ro li tzw. ˝y wi -
cie li ho dow li. Za sa da ta kie go dzia ∏a nia jest
ba nal na – szyb ko roz mno ̋ yç i jesz cze
szyb ciej sprze daç jak naj wi´k szà liczb´ pi -
sklàt. Tym spo so bem przy k∏a do we ze ber -
ki utrzy mu jà stad ko ama dyn. Do skle pów
zoo lo gicz nych z oczy wi stych wzgl´ dów
tra fia jà te˝ i in ne wy bra ko wa ne oka zy,
z któ rych sprze da ̋ à mo g∏y by byç pro ble -
my.

Nie raz wi dzia ∏em w skle pie zoo lo gicz -
nym cho re pta ki, nie któ re wr´cz od stra -
sza jà ce po ten cjal nych kup ców. Nie pi sz´
te go z∏o Êli wie ani z za mia rem an ty re kla my
i oczy wi Êcie jest ca∏ kiem spo ro po rzàd -
nych te go ty pu pla có wek, któ re ma jà jesz -
cze bar dziej po rzàd nà ob s∏u g´, ale tak czy
ina czej czar nych owiec w tej bran ̋ y jest
wie le. W wie lu skle pach zoo lo gicz nych
ob s∏u ga za po mi na o pod sta wo wych obo -
wiàz kach opie ku na zwie rzàt, o sprzà ta niu
i de zyn fek cji kla tek, do któ rych tra fia jà
prze cie˝ pta ki z ró˝ nych êró de∏. W ta ki
spo sób te go ty pu miej sca sta jà si´ swo isty -
mi re zer wu ara mi pta sich cho rób, a cz´ sto
no to wa nym scho rze niem wy nie sio nym
w∏a Ênie ze skle pu jest Êwierzb. 

Âwierzb pa pug to cho ro ba pa so ̋ yt ni cza
wy wo ∏y wa na obec no Êcià roz to cza Cne mi -
do cop tes pi lae. Pa so ̋ yt ten wy st´ pu je
u pa pu ̋ ek fa li stych, nimf, ale tak ̋ e u ka nar -
ków oraz in nych ∏usz cza ków. Âwierz bo -
wiec ca ∏y swój ˝y wot sp´ dza na ˝y wi cie lu,
przy czym ist nie je mo˝ li woÊç prze nie sie nia
roz to cza z jed nej pa pu˝ ki na dru gà, wi´c
je ̋ e li cho ra jest jed na, dla pew no Êci wy pa -
da prze le czyç wszyst kie pta ki w sta dzie.
Cho ro ba za czy na si´ do syç nie win nie
i w przy pad ku nie do Êwiad czo ne go ho -
dow cy lub w∏a Êci cie la pta ków (nie ka˝ dy
w∏a Êci ciel jest ho dow cà) jej pierw sze ob ja -
wy mo gà po zo staç nie zau wa ̋ o ne. Pierw -
sze symp to my to zwi´k szo na ru chli woÊç
pta ków, któ re za czy na jà wy glà daç na lek -
ko podi ry to wa ne. Za czy na jà cz´ Êciej ni˝
zwy kle dra paç pa zur ka mi dziób i oko li ce
kan tar ka lub sku bià swo je ∏ap ki. Stan ta ki
wy ni ka ze Êwià du, ja ki to wa rzy szy in wa zji

Êwierz bow ców. Do pie ro póê niej do ∏à cza jà
si´ bar dziej swo iste ob ja wy cho ro bo we.
Ulu bio ny mi przez Êwierz bow ce miej sca mi
by to wa nia na cie le pa pu˝ ki–˝y wi cie la sà:
wo sków ka dzio ba, skó ra po wiek oraz ∏ap -
ki. W skó rze tych miejsc pa so ̋ yt drà ̋ y ka -
na ∏y, co w po czàt ko wym sta dium jest tyl -
ko po wo dem iry ta cji. D∏u ̋ ej trwa jà cy pro -
ces skut ku je jed nak po ja wie niem si´ wi -
docz nych go ∏ym okiem zmian na skó rze.
Zmia ny cho ro bo we mo gà mieç ró˝ ny wy -
glàd, w za le˝ no Êci od cza su trwa nia cho ro -
by. Po czàt ko wo mo ̋ e byç to je dy nie zmia -
na za bar wie nia wo sków ki na lek ko brà zo -
wa wà lub bia ∏a wà. Póê niej po ja wia si´
zmia na struk tu ry sa mej wo sków ki. Sta je
si´ ona po sza rza ∏a oraz po gru bio na. Jej po -
wierzch nia sta je si´ po ro wa ta i szorst ka

i z cza sem za czy na przy po mi naç pu meks
(fot. 1, fot. 3). Je ̋ e li cho ro ba trwa d∏u ̋ ej,
zmia ny ta kie prze no szà si´ na po chw´ ro -
go wà dzio ba, któ ra po czàt ko wo sta je si´
chro po wa ta. Wraz z cza sem trwa nia cho -
ro by po za chro po wa to Êcià po ja wia jà si´
od bar wie nia (ko lor sza ry) oraz de for ma -
cje. W skraj nie za nie dba nych przy pad kach
mo ̋ e do cho dziç do ca∏ ko wi tej zmia ny
kszta∏ tu dzio ba (fot. 4). 

Po za dzio bem i wo sków ka mi zmia ny
wy wo ∏y wa ne przez Êwierz bow ce po ja -
wia jà si´ rów nie˝ na po wie kach. Po czàt -
ko wo wy glà da jà one tak, jak by by ∏y po sy -
pa ne pu drem, jed nak z cza sem za czy na jà
ule gaç prze ro sto wi, co w skraj nych przy -
pad kach mo ̋ e do pro wa dziç do zmniej -
sze nia si´ szpa ry ocznej. Je ̋ e li cho ro ba

Zmia ny cha rak te ry stycz ne dla in wa zji Cne mi do cop tes pi lae na sko ku sam czy ka pa pu˝ ki fa li stej

Zmia ny na wo sków kach i dzio bie wy wo ∏a ne in wa zjà Êwierz bow cem u sa micz ki pa pu˝ ki fa li stej
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trwa d∏u go, rów nie˝ i skó ra na pa pu zich
∏ap kach mo ̋ e byç zmie nio na cho ro bo wo
– bar wa zmie nia si´ na bia ∏a wà, wi docz ne
sà na niej licz ne strup ki, a gra ni ce po mi´ -
dzy po szcze gól ny mi ∏u ska mi ro go wy mi za -
cie ra jà si´ (fot. 2). Tak zmie nio na cho ro bo -
wo ∏ap ka wy glà dem przy po mi na tzw. wa -
pien nà nó˝ k´ spo ty ka nà u kur w przy pad -
ku Êwierz bu. W skraj nych przy pad kach
mo ̋ e do cho dziç do od pa da nia pa zur ków. 

Roz po zna nie cho ro by nie jest spe cjal nie
pro ble ma tycz ne. Wy star czy zwy k∏e ba da -
nie kli nicz ne, a cz´ sto na wet obej rze nie
de li kwen ta bez ko niecz no Êci ∏a pa nia go do
r´ ki. Je ̋ e li oso ba ba da jà ca pa cjen ta za li cza
si´ do gro na do cie kli wych, nic nie stoi na

prze szko dzie w po szu ki wa niach do ku cza -
jà ce go pa pu˝ ce roz to cza. W tym ce lu na -
le ̋ y, w mia r´ mo˝ li wo Êci, szyb ko po braç
ze skro bi´, naj le piej ze skó ry na ∏ap ce lub
zmie nio nej skó ry w oko li cy dzio ba. Ma te -
ria∏ po bie ra my za po mo cà gru bej (1,1 mm)
ig∏y in iek cyj nej, któ rà zdra pu je my gór ne
war stwy zro go wa cia ∏e go na skór ka, a˝ do
po ka za nia si´ lek kie go prze krwie nia. Ze -
skro ba ny ma te ria∏ na le ̋ y po ∏o ̋ yç na
szkie∏ ko mi kro sko po we i za laç kro pel kà
chlo ro lak to fe no lu, a na st´p nie przy kryç
szkie∏ kiem na kryw ko wym. Po tem nie po -
zo sta je ju˝ nic in ne go, ni˝ obej rze nie tak
przy go to wa ne go pre pa ra tu pod mi kro -
sko pem w po wi´k sze niu 50-75x. Roz to -
cza roz po zna my bez pro ble mu (fot. 6).

Le cze nie pa pu zie go Êwierz bu jest tak sa -
mo ∏a twe jak je go dia gno zo wa nie. Sta rym
spraw dzo nym spo so bem jest po da nie 1%
iver mek ty ny roz pusz czo nej w sto sun ku
1:1 w gli ko lu pro py le no wym, po da nej me -
to dà spot on, w daw ce 0,2 mg/kg m. c., co
z re gu ∏y wy no si 1 kro pel k´ na pa pu˝ k´.
Pre pa rat po da je my przez 2–3 ko lej ne dni,
wcie ra jàc go w nie opie rzo nà skó r´ pod
skrzy d∏em. Daw k´ mo˝ na po dzie liç rów -
nie˝ na kil ka mniej szych cz´ Êci i po daç
w zmie nio ne cho ro bo wo miej sca. U pa -
cjen tów z roz le g∏y mi zmia na mi na skó rze
do brze jest usu nàç je po na wil ̋ a niu pa ra fi -
nà, a na st´p nie przez oko ∏o ty dzieƒ sma ro -
waç te miej sca cien kà war stwà kre mu za -
wie ra jà ce go wit. A, co zde cy do wa nie przy -
spie sza pro ces go je nia si´ zmie nio nej skó ry.
Wa˝ ne jest, by ku ra cj´ iver mek ty nà po wtó -
rzyç po 10-14 dniach. Po mi mo ˝e Êwierz -
bo wiec pa pu zi ca ∏y swój cykl ˝y cio wy sp´ -
dza na ˝y wi cie lu, dla spo ko ju w∏a sne go su -
mie nia za le cam za wsze grun tow ne wy -
sprzà ta nie i de zyn fek cj´ klat ki oraz wy mia -
n´ ̋ er dek – w wi´k szo Êci przy pad ków i tak
trze ba wy mie niç pla sti ko we ˝erd ki, b´ dà ce
w ze sta wie wraz z klat kà, na drew nia ne. Po
pra wi d∏o wym prze pro wa dze niu ku ra cji,
cho ro ba nie wra ca, a je dy nym pro ble mem
w∏a Êci cie la sta je si´ ta kie ˝y wie nie pu pil ka,
by nie wró ci∏ do le ka rza, ale tym ra zem
w ro li pa cjen ta z oty ∏o Êcià, cze go oczy wi -
Êcie ˝ad nej pa pu˝ ce nie ˝y cz´! 

Autor jest pracownikiem
Za k∏adu Cho rób Pta ków

Wy dzia∏ Me dy cy ny We te ry na ryj nej
Uni wer sy tet War miƒ sko -Ma zur ski

w Olsz ty nie

Pa pu˝ ka fa li sta z bar dzo za awan so wa ny mi zmia na mi wy wo ∏a ny mi in wa zjà Cne mi do cop tes pi lae
– przed le cze niem

Ten sam ptak po wst´p nej ko rek cie dzio ba 
i 10-dnio wej ku ra cji

Cne mi do cop tes pi lae, pow. 50x.
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