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Trichomonoza ptaków drapieżnych używanych
w sokolnictwie
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Trichomoniasis in the bird of prey used in falconry
Summary

The unnatural living conditions of b onry facilitate different mechanical injuries a§ well as

many diseases. One oT the most serio oblems in that group of anima|s^ is undoubtedtY |ri-
chomoniasis. Observations of the cour and t on 9 personal cas:es (5 -
gosha s,1- -lan ed,
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Łołvy z sokołami byĘ i sąszczegolnąformąłowiec-
twa, niezwykle popularną w krajach arabskich. Do
Europy przyłvędrowaĘ wraz znajazdami tatarskimi i
przezwieki stanowiĘ atrakcję życia dworskiego, a za
jednego blałozora islandzkiego można było kupić kil-
ka wołów. W ostatnich latach sokolnictwo przeżywa
renesans, szczególnie żewtĘe się ono z ochronąi ren-
trodukcją ginących gatunków ptaków drapieżnych.
Ułożone sokoĘ wykorzysĘwane są obecnie nie tylko
do polowań,Iecz także, a może przede wszystkim do
ochrony lotrrisk przed wędruj ącymi chmarami ptaków
stanowiącymi powazne zagrożenie dla samolotów.
Dziś w sokolnictwie polskim wykorzysĘwane są ta-
kie ptaki jak sokół raróg (Falco chemlg), sokół wę-
drowny (Falco pereginus), raróg górski (Falco biar-
micus) i jastrząb goŁębtarz (Accipiter gentilis) (1).
S oko lnicy lffi ająptaków p ocho dzących niemal wy-
łącznte z hodowli zamknięĘch, a nienaturalne środo-
wisko oraz stresy związane z układaniem i oblatywa-
niem stwarzająwarunki dla wystąpienia nie tylko ura-
zów mechantcznych,lecz tabe wielu chorób. Prze-
prowadzonę ptzęz Keymera (6) badania w Wielkiej
Brytanii wskazują żę u Fa]conifolmes trzymanych w
niewo li naj czę stszą przy czynązachorowań j est asp er-
glloza. Natomiast u wolno żyjących ptaków drapież-
nych aspergtloza występuje bardzo rzadko, a częstą

orowań. jest grużIic
Z Zamlęranla Zaro

skląt w następstwie

Sa]moneJ ]a sp. (1). Najpoważniej szą chorobą pasozyt-

piątąwzdłllż wolnego brzegtl błony faĘącej Do za-
każęnia dochodzi najczęściej poprzęz zjadanie cho-

rych lub będących nosicielami ptaków, szczególnie

znacznię częstsze ntż w środowisku ntezurbantzowa-
nym, gdzie ofiarami są inne gatunki ptakow (2, I2).
Badania przeprowadzone na jastrzębiu Coopera (Aci-

skim i ĘIko 90ń w środowisku wiejskim. Na tricho-
monozę najbardziel wrażliwe sąmłode ptaki w gn|az-

dach. Ocenia się, że w środowisku miejskim zarliera-
nie pisklątjastrzębi i sokołów w gniazdachjest w około
80% spowodowane trichomonadozą (3). Wrażliwe są
także młode ptaki w wieku do jednego roku. Samour
(9) badając 5360 sokołów w Sulman Falcon Hospital



W materi aie pobranym z obszanl zmian zarowno \Ą/ J a-

mie dzioba, jak i zatokt stwierdzono obecnośc licz-
nych rzęsistków.

Badaniem histopatolog rcznym wycinków pobranych

je\ito czcze nie wykazyłvaĘ zmian histologicznych.

w Bahrajnięu3Ioń ptaków stwierdził obecnośc zmlarn
typowych dla, trichomon
idalnych nalotów zlokal
mie ustnej i nosowej, a t
łowych, wolu i przeĘku. Czasem zmiany te występo-
waĘ także w workach powietrznych i tchawicy (9).

Przypadki własne

Obserwacje doĘczyĘ 9 pt Łębtarz

- 5 szt., sokół raróg -2 szt., s 1 szt. i

nicy I-2 mm. Zmtany te u nie leczonych ptaków stop-
niowo powiększaĘ się obejmuj ąc całąjamę ustno-gar-
dzielową język i okoliczne tkanki, a z dztobawyczu-
u,ało się nieprzyjemnąwoń rozĘadających się tkanek.

bardziej rozdrabniac kęsy, co przypominało ,,ciamka-
nie". W przypadku nie podjęcia\eczenla, szybko roz-
przestrzeniające się zmlany przybierńy czasem kala-
fi orowate formy, uniemożliw iające całkowite zamknię-
cię dzioba prowadząc do wyniszczenia spowodowa-
nego niemożnościąpobierania pokarmu i śmierci pta-
ka w ciągu 7-10 dni.

W leczeniu stosowano z dobrym skutkiem preparat
o nazwie Spartrix zawierający kamidazol w ilościl0

cach normy dla tego gatunku. Sparhix okazał się sku-
teczny w 6 na 9 leczonych przypadków. U dwóch mło-
dy ch (20 -25 -dniowych) j astrzębi goŁębiarzy lęczenię
podjęto zbytpóźno kiedy zmlanybyĘ już zaawanso-
wane i po kilku dniach ptaki padĘ. Badaniem sekcyj-
nym jednego z nich pozakalaftorowatymi zmtanami
w jamie ustno-gardłowej, stwierdzono zflaczfię roz-
dęcie i żóhawe, serowate zapalno-martwicze masy w
prawej zaIocę podoczodołowej (ryc, I iż). Natomiast
dalszę odcinki przewodu pokarmowego, w szczegól-
ności przeĘk i wole, atakżę tchawica nie wykazyłva-
Ę zmian. Podobnie narządy wewnętrznę poza prze-
krwieniem zastoinowym pozostały nie zmienione.

Ryc. 1. Znacznego stopnia deformacja okolicy prawego kąta
dzioba i zatoki podoczodołowej 23-dniowego jastrzębia gołę-

biarza

Ryc. 2. Kalafiorowate, martwiczo-ziarniniakowe zmiany obej-
mujące rozległe obszary tkanek

Ei'



W trakcie lęczenta niezmiernie ważnę jest utrzy-
manie ptaków w możliwie dobrej kondycji" Dlatego
ptaki karmiono małymi kawałkami mięsa z niewiel-
ką Ęlko ilością delikatnych piór, poniewń mająone
w tym okresie trudności ze zrzucatiem wypluwek. Dia
ułatwienia przeĘkania mięso moczono w 5oń gluko-
zie, co dodatkowo wpĘrvało korzystnie na kondycję

niemal naĘchmiastowym zejściem. Tak było w przry-
padku raroga górskiego, który w trakcie leczenia uległ
zadławieniu cząstkąwątroby. Prawdopodobieństlw o za-
dławienia jest o tyle duże, iż naloĘ w jamie ustno-
gardzielowej powoduj ązmianę stosunków anatomtcz-
nych z podniesieniem języka i większą ekspozycją
wejścia do tchawicy. Czasem zmiany dyfteroidalne w
jamie dzioba usuwano pęsetą i smarowano jod-glice-

ryną. Oczywiście w trakcie leczęnia ptaki byĘ łvyłą-
czone z treningu. Ozdrowieńcy jeszcze przęz pęwrcn
czas byli karmieni maĘmi kawałkami mięsa z coraz
większą ilością piór dla zrzucania coraz większych
wypluwek.

Dyfteroidalne zmiany wywołane działantęm T ga-
l ina e mo gąbyć wikłan e przęz wtórną fl orę bakteryj ną
np. Pseudomonas aeruginosa(I1). Samour (10) stoso-
wał wówczas piperacylinę w dawce 100 mg/kg i to-
bramycynę
12 godz. pr
spryskiwał
pełne wyleczenie. Natomiast zmiany w obrębie zatok

przeph;rkiw ał a,2 mtr 5 
oń chlorheksydlmą u, 20 m| j ało -

we go pĘnu flzjologicznego.
Zapobieganie sprowadza się do utrzymyr;vania pta-

ków w dobrej kondycji. Karma powinna być urozma-
icona i odpowiednia dla danego gatunku ptaka. Nale-
ży również systematycznie kontrolować wnętrze jamy
dzioba i j ej woń. Młodym ptakom mozna profilakll cz-
nie podać Spartrix.
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Z końcem 2001 roku ukazŃo się IV wydanie słownika
biogralrcznego pn. Kto jest kim w Polsce. Jest ono wzoro-
wane na znanychjuż od dawna za grantcąopracowaniach
pn. Who is who. Polskie wydanie tego typu opracowania
zawiera w obecnym 4 wydaniu 3.420 not biograficznych,
autoryzowanych na koniec lipca 2001 r. Słownik zawieta
biogramy, według informacji redaktorów, wybitnych i zna-
nych Polaków, reprezentuj ących naukę, kulturę, politykę,
gospodarkę, kościół, wojsko, media itp. Przy wyborze ad-
resatów kierowano się dorobkiem zawodowym, osiągnię-
ciami w skali światowej i międzynarodowej, popularno-
ścią i obecnościąw rankingach.

NoĘ zawierają dane biograficzne adresata i jego rodzi-
ny, informacje o wykształceniu, przebiegu pracy zawodo-
wej, członkostwie w organizacjach t,wórczych, publikacjach
i zainteresowaniach pozazaw o dowych. Słownik opracował

1 2-osobowy zespół redak cyjny oraz29-osobowy zespół tz:łv.

współpracowników.
Dla naszych czytelników może być interesujące ilu le-

karzy wet. znalazło się w tym wydawnictwie. Jest ichż5 i
są nimi wedh"rg kolejności alfabetycznej: Baczyński Zbi-
gniew, Puławy, Bezubik Bernard, Warszawa, Borzemska
Wanda, Warszawa, Deptuła Wiesław, Szczecin, Flieger Sta-
nisław, Lublin, Garbuliński Tadeusz, Wrocław, Grundbo-
eck Marian, Puławy, Grundboeck Jadwiga, Puławy, Gu-
cwiński Antoni, Wrocław, Juszkiewicz Teodor, Puławy,
Kluciński Włodzimierz, Warszawa, Kroll Henryk, Gogo-
lin, Krzymowski Tadeusz, O\szĘn, Larski Zdzisław, OIsz-
tyn, Lis Henryk, Warszawa, Łakomy Ireneusz, Olsztyn,
Pezacki Wincenty, Poznań, Prost Edmund, Lublin, Prost
Maria, Lublin, Romaniuk Konstan§, OlszĘn, Swietlikow-
ski Marian, Warszawa, SwieĄński Krzysztof, Warszawa,
Truszczyński Marian, Puławy, Wierzbowski Stefan, Kra-
ków, Wyrost Piotr, Wrocław.

Słownik ten warto mieć nawet we własnej bibliotece.
Zamówleniatel. (022) 6żI.48.'76lub fax. (0żż) 62ż.68.50


