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Agniesz ka Czuj kow ska

Miej ski Ogród Zoo lo gicz ny w War sza wie

Na sze ka nar ki ko cha my za ich Êpiew, wy -
glàd i tem pe ra ment. Co wni kliw szy ob ser wa to -
rzy po twier dzà, ˝e ob cu jà ce z na mi ka nar ki cz´ -
sto cier pià na po dob ne do ludz kich pro ble -
my, któ re w mniej szym lub wi´k szym stop -
niu, ale od bi ja jà si´ na ich zdro wiu i kon dy -
cji. Jed no staj ne lub nie pra wi d∏o we ˝y wie -
nie, skra ca jà cy si´ dzieƒ, dys kom fort w prze wo -
dzie po kar mo wym czy spa dek od por no Êci do -
ty czà wi´k szo Êci pta ków, a nie zau wa ̋ o ne mo -
gà z bie giem cza su roz wi nàç si´ i na wet do pro -
wa dziç do cho ro by. Wie lu w∏a Êci cie li po za po -
zna niu si´ z pro gra mem le cze nia py ta le ka -
rza, co jesz cze mo gà zro biç, aby po pra wiç kom -
fort ˝y cia re kon wa le scen ta. Po dob nie jak u lu -
dzi, w tym okre sie po win ny byç sto so wa ne ∏a -
god ne pre pa ra ty za wie ra jà ce wi ta mi -
ny oraz wspo ma ga jà ce pra c´ cho rych na rzà -
dów, np. wà tro by czy dróg od de cho wych.
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ÂÂPIEW
Wi´k szoÊç w∏a Êci cie li za czy na si´ nie po ko -

iç, kie dy ich ulu bie niec, któ ry do tych czas wy -
Êpie wy wa∏ arie, milk nie. Przy czyn mo -
˝e byç wie le, nie ste ty za zwy czaj pro -
blem jest bar dziej z∏o ̋ o ny, ni˝ si´ wy da -
je. Przede wszyst kim ptak pie rzà -
cy si´ nie b´ dzie Êpie wa∏ i jest to na tu ral -
ne, chy ba ˝e pro ces pie rze nia trwa zbyt d∏u -
go, wte dy war to do cie kaç, dla cze -
go tak si´ dzie je (patrz da lej). Cz´ stym pro -
ble mem u ka nar ków jest nie ste ty oty -
∏oÊç (patrz cho ro by wà tro by). Ta kie pta -
ki ma jà po wa˝ ne pro ble my z od dy cha -
niem i po ru sza niem si´, i nie b´ dà Êpie -
waç, do pó ki nie osià gnà od po wied niej wa -
gi. Do le gli wo Êci uk∏a du od de cho we -
go oraz to wa rzy szà ce im 
pro ce sy zna czà co wp∏y wa jà na zdol -
noÊç do Êpie wu i po win ny byç zdia gno zo wa -
ne i le czo ne przez le ka rza. W ge stii w∏a Êci -
cie la jest z∏a go dze nie ob ja wów to wa rzy szà -
cych. W prze bie gu wi´k szo Êci pro ce sów zlo -
ka li zo wa nych w dro gach od de cho -
wych oraz na sku tek nie do bo ru wi ta mi -
ny A do cho dzi do pro duk cji zwi´k szo nej ilo -
Êci Êlu zu, nie jed no krot nie lep kie go, któ -
ry znacz nie utrud nia, i tak ju˝ os∏a bio ne -
mu pta ko wi, od dy cha nie. Re gu la tor od de -
cho wy (flo ramu cil) za wie ra de li kat nie dzia -
∏a jà ce olej ki ete rycz ne, a tak ̋ e sub stan -
cj´ roz rze dza jà cà g´ stà wy dzie li -
n´ – jest to swo ista in ha la cja dla cho re go pta -
ka. Dla te go wska za ne jest sto so wa nie go ja -

ko Êrod ka po moc ni cze go w te ra pii scho -
rzeƒ gór nych dróg od de cho wych. Ko lej -
nym, tym ra zem pa so ̋ yt ni czym czyn ni -
kiem po wo du jà cym scho rze nia dróg od de -
cho wych, jest Ster no sto ma tra che oco lum. Le -
cze nie w tym przy pad ku jest pro ce sem d∏u -
gim. Sto su je si´ Iver mek ty n´ w daw -
ce 1 mg/kg m.c., trzy krot nie, w od st´ -
pach ty go dnio wych. Na wet po zwal cze -
niu in wa zji, czyn nik w po sta ci mar twych pa -
j´ cza ków po zo sta je w wor kach po wietrz -
nych, dra˝ niàc je i po wo du jàc d∏u go trwa -
∏e ob ja wy od de cho we. Wska za -

ne jest wi´c nie tyl ko up∏yn nia nie wy dzie li -
ny, ale i os∏o no wa an ty bio ty ko te ra pia i su ple -
men ta cja wi ta mi na mi od po wie dzial ny -
mi za stan na b∏on ków, ta ki mi jak A i PP.

PRZE D¸U ̊ A JÑ CE SI¢ PIE RZE -
NIE, Z¸A JA KOÂå PIÓR

Nie któ rzy od wie dza jà ga bi net we te ry na -
ryj ny z po wo du prze d∏u ̋ a jà ce go si´ lub nie -
pra wi d∏o we go pie rze nia ulu bieƒ ca.

War to wie dzieç, ˝e ka nar ki za czy na -
jà pro ces pie rze nia wraz ze skró ce -
niem dnia, za tem pod ko niec la ta, kie dy po -

Powa˝nie oty∏y kanarek.

Zaburzenia pierzenia objawiajà si´ ubytkami piór.
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wo li wy czer pu jà si´ mo˝ li wo Êci wzbo ga ca -
nia die ty w owo ce i zie lon ki. Szyb koÊç i ja -
koÊç pie rze nia za le ̋ y od kon dy cji pta -
ka oraz wa run ków Êwietl nych wp∏y wa jà -
cych na uk∏ad wy dzie la nia we wn´trz ne -
go, któ ry pro du ku je hor mo ny ste ru jà ce ca -
∏ym pro ce sem. No wo ro snà ce pió ra po -
trze bu jà w swej struk tu rze wie lu eg zo gen -
nych, czy li nie pro du ko wa nych przez pta -
ka ami no kwa sów, z któ rych po wsta nie ke -
ra ty na. Kon cen trat wi ta mi no wy (flo ra-

mue) za wie ra ami no kwa sy (szcze gól -
nie te po sia da jà ce siar k´) oraz mi ne ra ∏y nie -
zb´d ne zw∏asz cza w okre sie wzro -
stu piór. Za war te w pre pa ra cie wi ta mi -
ny z gru py B po pra wia jà przy swa ja nie ener -
gii oraz pra c´ wie lu en zy mów. W trak -
cie pie rze nia wska za ne jest do star cze nie ka -
nar kom czer wo nym ka ro te no idów. Pre pa -
rat bar wià cy na czer wo no (flo raru til) za -
wie ra ∏a two przy swa jal ne na tu ral ne zwiàz -
ki, któ re zwi´k szà in ten syw noÊç bar wy.

Po wa˝ nym pro ble mem w nie któ rych li -
niach ka nar ków sà tzw. cy sty pió ro we, któ -
re po wsta jà ja ko pod skór ne ma sy ke ra ty -
ny, spo wo do wa ne zbyt nià mi´k ko -
Êcià piór. Jest to cho ro ba dzie dzi czo na. Le -
cze nie po le ga na ∏a go dze niu sta nów za pal -
nych wo kó∏ po wsta jà cych zmian
oraz wzbo ga ce niu die ty o wie lo nie na sy co -
ne kwa sy t∏usz czo we (olej z oli wek, sie -
mi´ lnia ne, ∏u ska ny s∏o necz nik), któ re po -
wo du jà m. in. zmniej sze nie pro duk cji me -
dia to rów za pal nych.

WÑ TRO BA
Oty ∏oÊç, oprócz z∏ej die ty, wy ni kaç mo -

˝e z dys funk cji en zy ma tycz nych. Pro wa -
dzi ona do uszko dze nia ko mó rek wà tro -
by po przez nad mier ne wy pe∏ nie nie t∏usz -
czem. Re gu la tor wà tro bo wy (flo racho li -
ne) u∏a twia me ta bo li zo wa nie nad mier nej ilo -
Êci t∏usz czu, któ ry si´ w niej zgro ma -
dzi∏, a jed no cze Ênie dzia ∏a ˝ó∏ cio p´d nie, po -
lep sza jàc ich straw noÊç oraz wch∏a nia nie wi -
ta min roz pusz czal nych w t∏usz czach. Tak -
˝e nie któ re uszko dze nia wà tro by pro wa -
dzà do za stà pie nia tkan ki na rzà du t∏usz -
czem. Mo ̋ e si´ tak staç szcze gól nie w przy -
pad ku atok so pla zmo zy. W trak cie tej cho ro -
by pier wot nia ki roz mna ̋ a jà ce si´ w je li -
tach wni ka jà do bia ∏ych krwi nek i roz no szo -
ne sà po ca ∏ym or ga ni zmie. Wà tro ba pta -
ka z atok so pla zmà nie spe∏ nia swo jej funk -
cji, bo wiem w za awan so wa nych sta -
diach mià˝sz na rzà du, za miast ko mó rek, sta -
no wià pier wot nia ki. Skon cen tro wa ny pre -
pa rat wie lo wi ta mi no wy z do dat kiem wy -
cià gu wà tro bo we go (flo rato nyl) za wie -
ra ami no kwa sy oraz wi ta mi ny z gru py B, któ -
re sà nie zb´d nym czyn ni kiem w wy ko rzy sta -
niu cu krów, a za tem do star cze niu wy cieƒ -
czo ne mu or ga ni zmo wi ener gii. Za war -
ta w pre pa ra cie wi ta mi na A (gro ma dzo -
na w wà tro bie, a te raz nie do st´p na) do sko -
na le wp∏y wa na stan na b∏on ków. Wi ta mi -
na E po sia da w∏a Êci wo Êci prze ciw u tle nia jà -
ce. Pre pa rat po le ca ny jest tak ̋ e po d∏u go -
trwa ∏ej te ra pii prze ciw pa so ̋ yt ni czej lub an -
ty bio ty ko wej.

ZA BU RZE NIA PRZE WO DU PO KAR MO WE GO
Za bu rze nia prze wo du po kar mo we -

go u pta ków tak ma ∏ych jak ka nar ki mo -
gà byç fa tal ne w skut kach. Na stan uk∏a -
du tra wien ne go ma jà wp∏yw ta kie czyn ni -
ki, jak: na g∏a zmia na die ty, za tru cia po kar mo -
we, in wa zje pa so ̋ y tów i for sow ne an ty bio -

Badanie ka∏u kanarków w kierunku kokcydioz powinno obejmowaç ka∏ zebrany po nocy.

Zdj´cie megabakterii pobranych z ˝o∏àdka.
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ty ko te ra pie. W∏a Êci cie le cz´ sto za uwa ̋ a -
jà zmia n´ kon sy sten cji ka ∏u, wi´k sze spo ̋ y -
cie po kar mu i apa ti´. Po wy klu cze niu cho ro -
by lub po jej wy le cze niu, po dob nie jak cz∏o -
wiek, ka na rek jest wcià˝ re kon wa le scen -
tem i po wi nien byç wspo ma ga ny. Re gu la -
tor tra wien ny (flo ratran sit) do sko na le na -
da je si´ do po da wa nia, ja ko su ple ment le cze -
nia, pta kom cho rym z ob ja wa mi bie gun -
ki. Za wie ra nie tyl ko tra co ne w nad mia -
rze elek tro li ty, ale tak ̋ e sub stan cj´ o w∏a Êci -
wo Êciach po wle ka jà cych, któ ra za bez pie -
cza Êcia n´ je li ta. Do dat ko wo w sk∏ad pre pa -
ra tu wcho dzà nie pa to gen ne szcze py bak te -
rii, ko lo ni zu jà ce je li ta, po dob ne do tych, któ -
re lu dzie przyj mu jà po for sow nej an ty bio ty -
ko te ra pii. Jed nym z po wa˝ niej szych i nie ste -
ty trud nym w dia gno zie scho rze -
niem jest me ga bak te rio za. U cho rych pta -
ków do cho dzi do ko lo ni za cji ˝o ∏àd -
ka przez spe cy ficz ny ga tu nek grzy ba (Ma -
cror hab dus or ni to ga ster, daw niej Fun go -
ides pro ven tri cu li), któ ry do pro wa -
dza do znacz ne go wzro stu pH i unie mo˝ li -
wia tra wie nie, a po tem przy swo je nie spo ̋ y -
wa nych po kar mów. Ptak ta ki je i chud -
nie w oczach. Naj wi´k szym pro ble -
mem w te ra pii do tej po ry by ∏o utrzy ma -
nie ka nar ka przy ˝y ciu. Re gu la tor po kar -
mo wy (flo rabac til) za wie ra ∏a two straw -
ne bia∏ ka, ale tak ̋ e en zym – pa pa in´ – po -
zwa la jà cy na tra wie nie w Êro do wi sku za sa -
do wym (pep sy na, znaj du jàc si´ w ˝o ∏àd -
ku gru czo ∏o wym, dzia ∏a przy pH 1-2).
W efek cie mo˝ li we jest tra wie nie i wy ko rzy -
sta nie bia ∏ek, i nie do cho dzi do zu ̋ y wa -
nia w∏a snych bia ∏ek. Pre pa rat ten jest swo je -
go ro dza ju prze ∏o mem w le cze niu me ga bak -
te rio zy.

ZA BU RZE NIA ROZ RO DU
Mo gà wy ni kaç z in fek cji wi ru so wych, bez -

p∏od no Êci jed ne go z part ne rów lub bra -
ku opie ki nad po tom stwem, co zda -
rza si´ m∏o dym ro dzi com. Dru gà gru p´ sta -
no wià na sze za nie dba nia. Bo wiem to od w∏a -
Êci cie la za le ̋ y, czy pta ki otrzy ma jà od po -
wied nie wspar cie przed tym wy ma ga jà -
cym du ̋ o wy si∏ ku okre sem. Z∏ej ja ko -
Êci t∏usz cze lub ziar no ro Êlin ole istych przy -
czy nia jà si´ do tzw. stre su oksy da cyj ne -
go. Po wsta jà wol ne rod ni ki tle nu, któ re nisz -
czà b∏o ny ko mór ko we i wcho dzà w re ak -
cj´ z wie lo ma en zy ma mi i wi ta mi na mi, upo -
Êle dza jàc ich funk cj´. Na tu ral nym prze ciw u -
tle nia czem jest wi ta mi na E i se len. Pre pa -

rat flo raférol jest do brym roz wià za niem za -
rów no w okre sie wzmo ̋ o nej ak tyw no -
Êci p∏cio wej, jak i w in nych oko licz no -
Êciach na ra ̋ a jà cych ko mór ki na sze go pta -
ka na stres, np. re kon wa le scen cja po d∏u -
giej cho ro bie. Po za trud no Êcia mi z za p∏od -
nie niem i zmniej szo nà wy klu wal no -
Êcià jaj, istot nym pro ble mem jest kon dy -
cja nie Ênych sa mic. Pro duk cja jaj jest nie tyl -
ko ogrom nym wy si∏ kiem ener ge tycz -
nym, ale tak ̋ e wy ma ga od sa mi cy du ̋ ych na -
k∏a dów wap nia i fos fo ru do bu do wy sko ru -
pek jaj. Pre pa rat mi ne ral ny flo ra cal za -
wie ra nie tyl ko wapƒ, ale rów nie˝ nie przy -
swa jal ny z ziar na fos for. Wspie ra nie sa -
mic tym pre pa ra tem po zwo li na zmniej sze -
nie pro ble mów z za par cia mi jaj czy zbyt kru -

chy mi sko rup ka mi. Po da wa nie pre pa ra -
tów wap nio wych i fos fo ro wych wska za -
ne jest ja ko ele ment te ra pii w przy pad ku sa -
mic nad mier nie po bu dzo nych, sk∏a da jà -
cych na wet po kil ka na Êcie jaj, co w krót -
kim cza sie pro wa dzi do wy nisz cze nia or ga ni -
zmu. W skraj nych przy pad kach, je -
Êli nie spraw dzà si´ in ne me to dy, np. usu wa -
nie gniazd ka, wska za na jest te ra pia hor mo -
nal na. 

Wie le z wy mie nio nych le ków to pre pa ra -
ty, któ re nie wy ma ga jà prze pi su le ka -
rza. Sà bez piecz ne dla pta ków i ∏a twe do sto -
so wa nia, dla te go mo gà i po win ny zna -
leêç si´ w pod r´cz nej ap tecz ce ho dow -
cy obok wo dy utle nio nej i jo dy ny.

Fot. autorów

Inwazje Atoksoplasma stanowià du˝y problem w hodowli i cz´sto sà powodem podwy˝szonej
ÊmiertelnoÊci m∏odych ptaków.


