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KÖSZÖNTŐ 

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

 

Néhány évvel ezelőtt a szokottnál, sőt, talán még a kívánatosnál is több szó esett a széles 

nyilvánosság körében az állatkerti és vadmadarak egészségvédelméről. A sajtó képviselői, de 

egyszerű magánemberek is izgatottan hívogatták az Állatkertet, hogy mi a helyzet nálunk a 

madárinfluenza ügyében. Vajon bezárjuk-e az intézményt a járvány idejére, és vajon van-e esély 

arra, hogy a kertet felkereső látogatók valamilyen rettenetes nyavalyát kapnak el valamelyik tollas 

állatunktól. Bizony, sok gondunk volt azzal, hogy a lehető leghiggadtabban, szakszerűen, de 

ugyanakkor közérthetően értessük meg a nyilvánossággal, hogy mire is kell gondolni, ha a 

madárinfluenza szóba kerül. 

Ha egyébből nem is, de ebből az esetből még a szakmában járatlanok számára is 

nyilvánvalóvá válhat, hogy milyen fontos dolog az állatkerti- és vadmadarak orvoslásának, 

egészségvédelmének kérdésköre, hiszen az állatkertek gyűjteményén belül gyakorta éppen a 

madarak vannak a legnagyobb faj- és egyedszámban. Persze nemcsak állatkerti madarak gyógyítása 

érdekes, hiszen a hobbiállat praxisban is mind többször lehet találkozni egzotikus, különleges 

madárfajokkal, és a természetvédelmi mentőmunka során is sokszor kell a vadmadarak 

betegségeivel foglalkozni. Jól látható tehát, hogy a téma gyorsan növekvő fontosságú kérdése az 

állatorvoslásnak. 

Az idei évben már kilencedik alkalommal kerül sor a Magyar Vad- és Állatkerti Állatorvosok 

Társaságának szokásos éves konferenciájára. Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy intézményünk 

immár nyolcadik alkalommal ad helyet ennek a nagyon fontos és színvonalas szakmai programnak. 

Különösen örülök annak, hogy a konferencián rendre részt vesznek a kérdés legjobb hazai 

szakemberei, jeles külföldi előadók is megtisztelik, és hogy itt vannak az eljövendő idők 

állatorvosai, azok a hallgatók is, akik az állatorvosláson belül kifejezetten az állatkerti, egzotikus, 

illetőleg vadállatok iránt érdeklődnek. 

Biztos vagyok abban, hogy ez a kiadványkötet valamennyi résztvevőnek segít majd felidézni 

a konferencián elhangzott fontos szakmai ismereteket, új eredményeket, és bízom abban is, hogy 

azokat is kárpótolja valamennyire, akik érdeklődnek ugyan a téma iránt, de a konferencián nem 

tudtak részt venni. 

 

Budapest, 2010. március 26. 

 

 

Prof. Dr. Persányi Miklós 

főigazgató, Fővárosi Állat- és Növénykert 
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NUTRITIONAL DISEASES IN BIRDS 

Ghysels, Patrick  

Versele-Laga NV, Deinze, Belgium 

patrick.ghysels@verla.be 

 

Until recently the existing bird feeding systems were fairly empirical. Seed blends were 

generally used, combined with soft food, fruit, etc. This food is often inadequately balanced 

so that deficiencies of certain food elements arise. 

The energy content is the most critical factor in a bird food and will determine how 

much a bird eats. Most birds have a diet that contains too much fat, so that they do not take up 

enough of the other food elements. And yet a minimal quantity of fat is needed in the food, 

among other things for the introduction of unsaturated fatty acids and the transport of 

colorants. Most seed mixtures contain an insufficient quantity of essential amino acids such as 

methionine and lysine that always have to be supplemented. Minerals and trace-elements 

must be given every day in the right proportions. 

 

Certain deficiencies in the food can lead to typical nutritional disorders.  

1. Hypocalcaemia 

Hypocalcaemia is mainly caused by an incorrect Ca:P ratio. The recommended Ca:P ratio is 

1.5. The Ca:P ratio in seeds and vegetable products is below this level. According to age, a 

calcium deficiency gives rise to rickets, secondary hyperparathyroidism or calcium tetany. 

2. Hypovitaminosis A 

Vitamin A plays an important role in the development of the epithelium and mucosa. A 

deficiency of vitamin A in the food gives rise to chronic respiratory problems, hyperkeratosis 

of the legs and reduced fertility. Secondary infections such as aspergillosis occur often due to 

the defective development of the mucosa and the reduced resistance. 

3. Hypovitaminosis E 

Vitamin E is a powerful anti-oxidant. Hypovitaminosis E in combination with a food rich in 

fats gives rise to 'Fatty liver disease' and muscle weakness. Furthermore, sufficient vitamin E 

in the food is essential for good fertilisation. 

4. Obesity 

Food with too high energy content in combination with too small housing and insufficient 

exercise gives rise to obesity. Initially, fat accumulations occur in the abdominal cavity and 

subcutaneously, but in a later stage arteriosclerosis and fatty degeneration of the liver are also 

seen often.  
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5. Gout 

Gout is mostly a multifactorial problem, but an excessive dosing of protein or an incorrect 

amino acid ratio is often at its base. Articular, kidney and visceral gout are distinguished, but 

they can also occur in combination with one another. 

6. Goiter 

Thyroid gland hyperplasia arises from a lack of iodine in the food, due to an increased 

production of the thyroxin hormone. The mechanical pressure of the swollen thyroid gland 

can lead to regurgitation and breathing difficulty. 

7. Iron storage disease 

Fruit-eating birds are prone to iron storage disease (hemochromatosis). Consequently a diet 

for these types of birds must be low in iron (< 85 ppm). A number of other parameters 

(presence of tannins, vitamin C restriction etc.) affect the availability and resorption of the 

iron in the food in so far as their presence in the food is much more important than the iron 

content itself. 

8. Feather abnormalities 

The colour of birds is based on pigmentation colours, structure colours and carotenoids. 

Carotenoid colorants originate directly from the food. Pigmentation and structure colours are 

produced in the bird‟s body on the basis of certain amino acids in the food. Whether there is a 

sufficient quantity of these nutrients present or not therefore has a significant effect on the 

colouring of the bird. 
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MADARAK KLINIKAI VIZSGÁLATA 

Berkényi Tamás 

Vadmadárkórház, Székesfehérvár 

berkenyi@vadmadarkorhaz.hu 

PHYSICAL EXAMINATION OF BIRDS 
Physical examination of birds is not an easy task. It is because of the special caracteristic of the birds like masking phenomenon. In 
the nature predators are drawn to prey that look differently from the healty ones: atypical behaviours, weakness, lameness can 
make the bird attractive to the predator. Therefore, the sick bird will make a tremendous effort to look healthy until the very last 
moment. We can see clinical signs of illness only when the bird is incapable of masking them anymore. This is the moment when 
most of the birds will be presented to the veterinarian and it might be too late to help. 

 

A madarak klinikai vizsgálata meglehetősen nehéz, ennél már csak a beteg madarak 

gyógyítása lehet nehezebb. Ennek fő oka az, hogy a szabad természetben a beteg madarak 

mindent elkövetnek annak érdekében, hogy ne mutassák betegség tüneteit. A legyengült, 

beteg, sérült madár azonnal magára vonja a ragadozók figyelmét. A madáron csak akkor 

látjuk a betegség jeleit, amikor már olyan súlyos az állapota, hogy tovább nem képes azokat 

titkolni. Ekkor veszik észre a gazdák, hogy beteg a madár, vagy tudják megfogni a 

természetben a madarakat, és hozzák el az állatorvosi rendelőbe. Ilyenkor azonban gyakran 

olyan súlyos már a madár állapota, hogy kétséges a gyógykezelés sikere. A házi kedvencként 

tartott madarak esetében fontos, hogy a tulajdonos tisztában legyen a korai tünetek, a 

legkisebb változások jelentőségével. Ha a madár már napok óta gubbaszt, a kalitka alján 

üldögél, nem eszik, sokszor reménytelen segíteni rajta. Hasonló a helyzet a természetben talált 

madarakkal, amikor hagyják megfogni magukat, nagyon súlyos az állapotuk. 

Abban az esetben viszont, ha időben az állatorvosi rendelőbe kerül a madár, akkor az 

állatorvos van nehéz helyzetben, hiszen a klinikai tünetek sokszor még nem egyértelműek, 

alig észrevehetőek. Az alapos klinikai vizsgálat azt célozza, hogy ezeket a korai tüneteket 

felfedezzük és helyesen értelmezzük.  

A vizsgálat a kórelőzmény felvételével kezdődik. A madarak esetében különösen nagy 

jelentősége van a tulajdonos – vagy a vadon élő madár megtalálója – kikérdezésének, minél 

több lehetséges információ begyűjtésének. Sokszor megérzések, alig észrevehető jelek, a 

madár viselkedésének apró változásai segítenek a diagnózis felállításában. A kórelőzmény 

felvételéhez nagy segítség egy részletes kérdőív használata, amely tartalmazza  

- a tulajdonos/megtaláló adatait, elérhetőségeit, madárral érintkezők adatait, 

- a madár leírását,  

- együtt tartott más állatok felsorolását,  

- a behozatal okát, eddig észlelt/látható tüneteket/sérüléseket, azok esetleges 

változásait, 

- a madár vásárlásának/megtalálásának idejét, körülményeit,   

- a tartás/megtalálás helyét, környezetének leírását,  

- takarmányozási körülményeket, mit/mikor evett/ivott a madár,  

- esetleges állatorvosi és egyéb beavatkozásokat, 

- szállítás körülményeit. 
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A vadon élő madarakat megtalálójuk gyakran meglehetősen körülményes utakon juttatja el a 

fogadó intézménybe, sokszor nem is állatorvos veszi át a madarat. Ilyenkor nélkülözhetetlen a 

megfelelően képzett személyzet által részletesen kitöltött kérdőív.  

Az állatorvosi vizsgálat a jelen állapot felvételével és annak a kórlapon rögzítésével 

kezdődik. A vizsgálathoz ismerni kell az adott fajt, jellemzőit. A madár első megtekintése 

még a szállító dobozban, esetleg a tartási helyén történjen. Megfigyeljük a madár 

viselkedését, mozgását, tekintetét, reakcióit, majd még nyugalmi állapotban a légzését. 

Ezt követően nagyon óvatosan vegyük kézbe a madarat, a legfontosabb mind az 

asszisztens, mind a magunk testi épsége. Nem árt a maszk és védőkesztyű használata. 

Ragadozó madarak, nagy papagájok, hosszú csőrű vízimadarak súlyos, maradandó sérüléseket 

okozhatnak. Célszerű segítséget igénybe venni a madár rögzítéséhez, így az állatorvos a 

vizsgálatra figyelhet. Átvizsgáljuk a tollazatot, a bőrt, a farktőmirigyet, végtagokat, a 

karmokat. Ezután alaposan vizsgáljuk a testnyílásokat, ezek sorrendje: csőr, orrnyílások, 

melléköblök, száj-garatüreg, szemek, külső hallójárat, kloáka. 

Utána a csontozat és az izomzat tapintása következik, figyelemmmel a mellizmok, a 

mellcsonti taréj kitapinthatóságára, kondíció becslése céljából. Végezetül a légzést figyeljük 

meg, majd a hasüreg áttapintását végezzük el. 

Célszerű a klinikai vizsgálat során a kiegészítő és laborvizsgálatokhoz a mintavételeket 

is elvégezni egyben, úgymint torokminta, bélsár, vér.  

Hasznos lehet egy áttekintő röntgenfelvétel elkészítése akkor is, ha nem látjuk ennek 

kifejezett indikációját. Így felfedezhetjük a tüneteket okozó esetleges ólomlövedékeket. A 

klinikai vizsgálat bejezésekor érdemes a madár testsúlyát megmérni, majd ezt rendszeresen 

nyomonkövetni a gyógykezelés során. 
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DÍSZMADARAK RÖNTGENDIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATA  

Beregi Attila
1
 – Molnár Viktor

2,3
 – Pazár Péter

3
 

1
UniverZoo Állatkórház, Mogyoród 

2
Fővárosi Állat-és Növénykert  

3
Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar, Belgyógyászati Tanszék és Klinika 

beregiattila@hotmail.com 

DIAGNOSTIC RADIOLOGY OF PET BIRDS 
By the radiographic examination of pet and wild birds, veterinary clinicians may relatively easily obtain additional information that can 
be used routinely in their everyday diagnostic and therapeutic work. This paper summarises the basic technical conditions of 
radiological examinations and analyses the radiographic features of healthy birds. Radiology has paramount importance in the 
diagnosis of diseases affecting the skeletal, digestive, respiratory, urogenital and cardiovascular systems. Certain diseases (e.g. 
shortage of grits) cannot be recognised without radiography. Other conditions (e.g. Macaw Wasting Disease, renal tumours, egg 
retention) require this complementary diagnostic method for confirmation of a suspicion based upon the clinical signs. Radiographic 
examination is also indicated for planning osteosynthesis and follow-up of the surgical management of bone fractures. 

 

A kedvtelésből tartott dísz-, valamint a vadmadarak betegvizsgálata során – az eltérő 

anatómiai és élettani adottságokból eredő szűk klinikai vizsgálati lehetőség, továbbá az egyes 

betegségek tünetszegénysége vagy azok hasonlósága miatt – a klinikai kiegészítő módszerek 

kiemelt jelentőségűek. Ezek közül ma a klinikai munkában leggyakrabban használt módszer a 

röntgenvizsgálat. 

A madáranatómia sajátosságaiból származó radiológiai előny, hogy a légzsákok 

jelenléte miatt kontrasztosan képződnek le a belső szervek a felvételen ("negatív kontraszt"). 

A röntgenfelvételek értékelése azonban sok tényezőben eltér az egyéb állatfajok (kutyák, 

macskák) esetében ismertektől, és ez nehézséget okozhat. A madártestet teljesen befedő 

tollazat, valamint a nem különösebben elkülönülő árnyékteltségű belső szervek és a szervek 

közötti csekély zsírtartalom miatt a madarak testüregi szerveinek radiológiai értékelése nem 

mindig egyszerű. A kavicsokat tartalmazó izmos gyomortól eltekintve alig találunk 

orientációs pontot. Gondot okoz a magas légzési frekvencia is; mivel a felvétel elkészítése 

nem időzíthető a belégzés fázisára, így az értékelés során a be- illetve kilégzés során exponált 

felvétel más és más viszonyokat mutathat a belső szervek, elsősorban a légzsákok 

tekintetében.  

A röntgenvizsgálatok során a beállítás elsősorban a madár méretétől, illetve a 

fókusztávolságtól függ. Középnagy papagájok esetében a macskákra vonatkozó technikai 

paraméterek, annál nagyobb, illetve kisebb méretű díszmadarak esetében 5-10 kV-tal 

magasabb, illetve alacsonyabb feszültségértékek szükségesek. 100 cm fókusztávolságra 

elhelyezkedő páciens esetében 1/60 s expozíciós időtartam, 100 mA áramerősség, és a madár 

méretétől függően 60-75 kV csőfeszültség használata javasolt. 

A rögzítés tekintetében alapszempont, hogy a felvétel elkészítése – a madarak 

stresszérzékenysége, törékeny testalkata miatt – minél rövidebb idő alatt történjen meg, így az 

állatnak a szállítóketrecből, kalitkából való kifogását megelőzően valamennyi technikai 

előkészületet el kell végezni. 

Jóllehet a szakirodalom nem egységes az altatás szükségességét vagy szükségtelenségét 

illetően, saját tapasztalataink alapján – a gyógyszeres nyugtatás mellékhatásait figyelembe 

véve, a madarak kímélése érdekében – csak extrém módon izgatott, nyugtalan egyedek 

esetében javasolt az injektábilis általános érzéstelenítés, illetve bódítás. Az inhalációs 
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anesztetikumok közül az isofluran alkalmazása esetenként az egyszerű radiológiai 

vizsgálatnál is indokolt lehet.  

Az altatott madarakat a felvétel elkészítésének idejére a röntgenkazettára vagy 

sugáráteresztő alapra ragaszthatjuk, ügyelve arra, hogy tollazatuk ne sérüljön. Speciálisan 

díszmadarakra kifejlesztett "testbilincsek" is beszerezhetők, melyek általában az altatott állat 

nyakát és lábait tartják fogva.  

Rutinvizsgálatokhoz, belső szervek megbetegedésének gyanúja esetén – az egyes 

szervek helyeződésének, illetve az elváltozások lokalizációjának pontosítása végett minden 

állatról – egyrészt ventro-dorsalis (VD), másrészt latero-lateralis (LL) felvételt készítünk.  

A VD felvételhez az állatot a hátával a kazettára kell fektetni, fejét az állkapocsízületnél 

kell rögzíteni, szárnyait enyhén oldalra, a lábait hátra és enyhén kifelé kell húzni. Az oldalak 

elkülönítésének érdekében ólombetűket használhatunk, vagy az egyik elülső vagy hátulsó 

végtagot aszimmetrikusan helyezhetjük. A jól elkészített röntgenképen a mellcsont taraja 

(crista sterni) épp a hátcsigolyák tövisnyúlványával (processus spinosus) kerül fedésbe. 

A LL felvétel elkészítése során a madarakat konvencionálisan jobb oldalfekvetbe 

helyezzük, a szárnyakat a hát fölött összefogjuk. Ha a röntgenvizsgálat során elsődlegesen a 

mellűri szervekre vagyunk kiváncsiak, úgy mindkét lábat caudoventralis irányba kell 

kifeszíteni, ha a hasüreg képezi a vizsgálat fő tárgyát, úgy az asztalon fekvő lábat a 

gerincoszlopra merőlegesen, a másik lábat caudoventralisan kell kihúzni úgy, hogy a test még 

ne forduljon el a tengelye körül. A jól elkészített felvétel ismérve az egymással fedésben levő 

kétoldali váll- és csípőízület. Súlyos légzőszervi problémákkal küzdő madarak esetében – ha 

lehetséges – el kell tekinteni a LL sugárirányból végzett felvételtől, mert a szárnynak a test 

fölé való feszítése spontán légzésmegálláshoz vezethet. Ezeknél az állatoknál általában olyan 

nagyfokú az elváltozás a légző szervrendszerben, hogy a diagnózis felállításához a VD 

felvétel is elegendő támpontot nyújt. 

A madarakat mind a VD, mind pedig a LL felvétel során az expozíció időpontjában 

enyhén megfeszített állapotban kell tartani. 

A madarak röntgenanatómiája 

A kóros elváltozások diagnosztikai értékű elkülönítéséhez nagyon fontos, hogy az egészséges 

állat röntgenképét értékelni tudjuk, az egyes szervek helyeződését, határait, árnyékteltségét, 

más szervekkel való átfedéseit ismerjük. 

A VD felvételen a légcső lefutása a gerincoszlop jobb oldalán a syrinxig követhető. A 

syrinx a mellcsont tarajával van fedésben. A tüdő a szívárnyék két oldalán finom hálóként 

tűnik elő, benne kis, körszerű képletekként figyelhetők meg a kisebb-nagyobb erek 

átmetszetei. A szimmetrikus helyeződésű légzsákok határai normál képen nem különíthetők 

el. A szív cranialis, illetve a máj, valamint a bélkacsok caudalis helyeződésű árnyéka 

homokóra rajzolathoz hasonlít. A máj cranialis széle élesen elhatárolódik a légzsákoktól, 

kontúrja hátrafelé a bélkacsok árnyékába olvad bele. A vese cranialis pólusát csak nagyon jó 

felvételen lehet elkülöníteni. Az emésztőrendszer részei közül az izmos gyomor gyakran 

kavicsokkal van tele (általában ez az egyetlen azonosítható orientációs pont a hasüregben), 

ettől jobbra az epésbél ismerhető fel könnyen. Natív röntgenképen az egészséges madár 

belének további szakaszai csak diffúz foltként figyelhetők meg, elkülönítésük nem lehetséges. 

A konvencionálisan jobb oldalfekvetben elkészített LL felvételen a légcső lefutása 

jobban nyomon követhető, elágazásánál a sokat és hangosan beszélő, rikoltozó papagájok 

esetében igen fejlett syrinx-izomzat különíthető el. Az esetenként megfigyelhető bronchusok 

a lyukacsosnak tűnő tüdő állományába vezetnek. A légzsákok közepes mértékű árnyékot 

képeznek. Jól elkészített felvétel esetében a légzsákok árnyékának fedésében néha a mirigyes 

gyomor is felismerhető. Kontrasztanyag alkalmazása nélkül a begy és a nyelőcső általában 
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nem különíthető el. A nyelőcső a légcső fölött helyeződik, majd a mirigyes gyomorba 

szájadzik. A bélkacsok differenciálása LL felvételen sem lehetséges. A szív és a hozzátérő 

erek törzseinek árnyéka jól elkülönül. A szív és az izmos gyomor között fekvő máj 

elmosódott határú. A máj és a mirigyes gyomor szögletében elhelyezkedő lép felismerése 

csak nagy nagyítás mellett lehetséges. A vese egésze éles határú. Kisméretű papagájok 

esetében a here, a petefészek, illetve a petevezető részletei a tüdő és a vese között esetenként 

láthatóak, ennek ellenére radiológiai módszerrel az ivarok elkülönítése csak ritkán lehetséges. 

Az egyes kedvtelésből tartott dísz-, valamint a vadmadárfajok közötti radioanatómiai 

különbségek néha nagyon jellegzetesek, melyek megismerése alapvető jelentőségű a kóros 

elváltozások felismerése és megítélése érdekében. 

A szerzők előadásukban a madarak röntgenanatómiája bemutatása után 

szervrendszerenként ismertetik a legjellegzetesebb elváltozásokat, valamint röviden említést 

tesznek a gyógykezelés lehetőségeiről. 
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HAND-REARING OF BABY BIRDS:  
TECHNIQUE AND MANAGEMENT 

Ghysels, Patrick  

Versele-Laga NV, Deinze, Belgium 

patrick.ghysels@verla.be 

 

Until recently the hand-rearing of birds was a fairly mythical domain of bird feeding. With the 

arrival of scientifically based hand-rearing foods, hand-rearing suddenly became much easier, 

the chances of success rose considerably, and the breeding of parrots and other species that 

had been difficult to breed till then went through an explosive growth.  

Both allowing natural incubation and feeding by the parent birds and artificial 

incubation with the associated hand-rearing have advantages and disadvantages. 

A number of indications lead to choosing hand-rearing: poor breeding pairs, very 

expensive birds, too many chicks or too large age difference within a nest, stimulation for 

multiple breeding rounds, the breeding of tame birds. 

All hand-rearing foods are marketed in the form of a fine powder. A solution is created 

from this powder. The paste created can then be fed to the young birds in various ways. The 

tools traditionally used are a bent spoon, a syringe or a crop needle. 

Due to their insufficiently developed immune system, baby birds are extremely prone to 

health problems. Slow digestion and infections of the digestive system are common. The most 

noticeable symptoms of health problems in baby birds are regurgitation, vomiting, slow crop 

emptying, loss of weight, slow growth and listlessness.  

The health problems can be caused not only by infections but also by the wrong 

treatment and incorrect management by the breeder: temperature of the food, feeding 

frequency, amount of food administered, hydration, hygiene and disinfection, housing in the 

hatchery. 

The weaning of a young hand-reared bird is often a difficult business and causes a lot of 

uncertainty in the breeder. The weight of a bird reaches its maximum just before weaning age. 

During the weaning period it is completely normal for birds to lose up to 10% of their weight.  

The basic properties of a good hand-rearing food are: a balanced composition, a high 

nutritional value and ease to use. And yet other properties also play an important role in the 

digestibility. The improvement of the digestibility of course has a positive effect on the rate of 

growth, increase in weight and general health of the baby birds. 

The presence of infectious agents should be avoided in the production and storage, but 

also in the preparation by the breeder. The bacteria and fungi present should be limited and 

mycotoxins eliminated. 

The addition of lactobacilli is used to induce a natural competitive inhibition with gram-

negative and other pathogenic germs. Prebiotics (FOS & MOS) are added to stimulate the 

growth of lactobacilli and to stop the growth of pathogenic germs in the digestive tract. 

Digestive enzymes are added to the hand-rearing food to increase the digestibility of the food. 

The pH is a very important parameter in hand-rearing food. A lower pH promotes the growth 

of lactobacilli and slows the pathogenic, gram-negative bacteria. 
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MESTERSÉGES KELTETÉS-NEVELÉS  
A FŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERTBEN 

Tari Veronika 

Fővárosi Állat- és Növénykert 

tariveronika71@gmail.com 

ARTIFICIAL INCUBATION AND HAND-REARING AT THE BUDAPEST ZOO 
Between 2004 and 2009 the following species were hand-reared at the Budapest Zoo: Bald Ibis, Laughing Kookaburra, Rainbow 
Lorikeet and Blue-winged Macaw. 

 

A Fővárosi Állat- és Növénykert területén 2004-2009-ig a következő fajokat neveltük 

mesterséges úton: tarvarjú, kacagó jancsi, szivárványlóri, valamint vöröshátú ara. A fajok 

neveléstechnológiáját a következőkben ismertetem. 

Tarvarjú (Geronticus eremita) 

Elterjedés: Marokkó, Törökország, Spanyolország 

Fokozottan védett 

Ivarérettség: 3 éves kor, évente egyszer költ. Fészekalj 2-4 (7) tojás.  

Kotlás időtartama: 24-28 nap 

Budapesti állomány 

- 1998-2006: Szikla röpde 

- 2006-2008: átépítés miatt Veszprémi Állatkert 

- 2008-tól: Kós sirály röpde 

Jelenleg 36 egyed, melynek megoszlása 

17 öreg és 19 fiatal (6 példány 2008-as, 13 példány 2009-es kelésű) madár.  

Mesterséges keltetés-nevelés oka 

Nagyszikla rekonstrukciója miatt 2006-ban kotlott tojások fészekből való kiszedése.  

Keltetés 

Tiszta tojások, fertőtlenítés mellőzése. 37,4-37,5°C, 55% relatív páratartalom, forgatás 2 

óránként. Keltetés második felében napi egyszeri hűtés.  

Lámpázás 

Két alkalommal  

- Kotlott tojásokat mindig berakás előtt az embrió korának körülbelüli 

meghatározása miatt. Friss tojások esetében a 7-9. napon. Elhalt tojások 

eltávolítása. 

- Bújtatás előtt. Elhalt tojások eltávolítása.  

Bújtatás 

37,2°C, és 70% feletti relatív páratartalom. 26-27 napos tojások lámpázása, forgatás 

nincs. 

Kelés a külső héj átvágása után 12-24 óra. A fiókák a bújtatóban maradnak a szik közel 

teljes felszívódásáig. 

Kelési tömeg: 42-45 g  

Táplálás 

A mesterséges nevelés során célunk egyrészt a természetes táplálékhoz minél hasonlóbb 

formulák etetése, másrészt az emberhez való kötődés minimalizálása volt (fekete pólóban 

etettük a fiókákat), melynek oka egy in situ természetvédelmi programban való részvétel volt.  
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A takarmány az alábbi összetevőkből áll:  

- szárított partimadár táp 

- lisztkukac frissen vedlett példánya 

- napos egér, nyúzott-belezett-fejezett egér 

- tehéntúró  

- zsírtalanított marhaszív 

- afrikai kétfoltos tücsök kifejlett egyedei – hátsó láb nélkül, forrázva  

- ásványi anyag- és kalcium kiegészítés 

- adalék infúziós oldat 

Ezen anyagok turmixolás és testhőmérsékletre való melegítése után (40-42°C) kerültek 

etetésre. Ahogy a fióka növekszik, a hígítás mértéke csökken. A begy teltségének ellenőrzése 

minden etetés előtt; ha a begyben még van táplálék, akkor nem etetünk rá, csak itatjuk. A napi 

átlagos testtömeg-növekedés 10-15%-nál nem volt magasabb, a testtömeg 10-15%-ánál többet 

NE etessünk. Mindezeket folyamatos mérlegeléssel követtük nyomon.   

- 0-7. nap 

1:5 arány (fecskendővel 0,4 g-8,9 g), ekkor a fióka tömege már eléri a 109 g-ot 

- 8-14. nap 

2:4 arány (fecskendővel 9,0 g-19 g), ekkor a fióka tömege már eléri a 278 g-ot 

- 15-21. nap 

3:3 arány (mokkáskanállal 20 gr-39 g), ekkor a fióka tömege már eléri a 485 g-ot 

- 22-28. nap 

4:2 arány (teáskanállal 40 g-50 g), ekkor a fióka tömege már eléri a 801 g-ot 

- 29-36. nap 

5:1 arány (teáskanállal 50 g-60 g), ekkor a fióka tömege már eléri a 918 g-ot 

- 36. naptól 

ugyanezt kapják plusz egyéb ad libitum táplálékkal (egér, hal) kiegészítve az 

önállóvá válásig.  

A második hétig 2 óránként (7.00-21.00) a harmadik héten 3 óránként, a negyedik héten 4 

óránként, az ötödik héten pedig már csak napi kétszer (reggel és késő délután) voltak etetve.  

Keléstől a kirepülésig 40-50 nap telik el. A fiókák maximum tömege 1150-1440 g. Frissen 

kirepült madaraké 1080-1230 g.  

A már önálló madarak Jerezben (Spanyolország) kerültek visszavadításra és szabadon 

engedésre. 

Elhelyezés 

Első 2 hétben inkubátorban a bújtatóval azonos hőmérsékleten, napi 0,5°C csökkentés, 

míg eléri a 32°C-ot, ezt követően nevelőboxokban. Az alom legyen könnyen tisztán 

tartható – papírtörlő, műfű, fű. A fiókák egymáshoz közeli elhelyezése – halló- és 

látótávolság. Minden etetésnél mind a fiókák,mind a fészekanyag alapos takarítása.  

Kokaburra vagy kacagó jancsi (Dacelo novaeguineae) 

Előfordulása: Ausztrália 

Kotlási idő: 24-26 nap, fészekalj: 2-4 tojás, tojás tömege: 30-35 g 

Budapesti állomány 

3 egyed (1 hím, 2 tojó, melyek közül jelenleg két példány a Fácánházban, egy pedig az 

Ausztrál-házban látható) 

Mesterséges keltetés-nevelés oka 

A tojásait a bent elhelyezett odú helyett a földre, több helyre rakta le. 

Keltetés 

37,4-37,5°C, 60% relatív páratartalom, forgatás 2 óránként. 
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Lámpázás  

a 7. és a 23. napon – nagyon könnyen lámpázható 

Bújtatás 

37°C-on 70-75%-os relatív páratartalom mellett 

Kelés  

a tojás átvágása után 24 óra, de elhúzódhat akár 48 óráig is. A szik felszívódásáig a 

bújtatóban marad. A fiókák teljesen csupaszok, szemük csukva van. A 8–10. napon 

kezd nyílni a szemük. Ilyenkor kezdenek kibújni a tokos tollak.  

Táplálás 

- szopós egér, szopós patkány 

- tücsök 

- hal 

- vitamin (Korvimin ZVT), kalciumpótlás – napi egy alkalommal 

Az etetés eleinte csipesszel, később pedig kézzel történik. Itatás fecskendőből. 

A testtömeg 10%-ánál többet NE etessünk. 

- 0-18. nap 

7-21 óra között 3 óránként szopós egér, szopós patkány darabokkal, a 10. naptól 

tücsköt is kaptak. Egy 27 g-mal kelt fióka a 10. napra 92 g-os, a 18. napra pedig 

már 226 g-os, ekkor már köpetel 

- 19-26. nap 

4 óránként kap enni, már kap szőrös egeret is, valamint halat. A tömege a 26. 

napra 316 g  

- 27-39. nap 

6 óránként ugyanazt kapja, mint eddig. A tömege a 39. napra 280 g 

- 40. naptól 

már csak egyszer kap kézből enni 2-3 kisebb egeret, valamint rovart (lisztkukac, 

gyászbogár lárva) tálba berakva. 

Elhelyezés 

- 0-15. nap 

inkubátorban műfüvön, papírtörlőn tálban 

A hőmérséklet 35°C kezdetben, majd csökkentjük 30°C-ra. A páratartalomra 

nagyon ügyelni kell (60-65%, ha alacsonyabb, akkor könnyen kiszárad a bőrük). 

- 16-27. nap 

nevelőboxban műfüvön, papírtörlőn és forgácson 

A hőmérsékletet ekkor csökkentjük le 30°C-ról 26°C-ra. 

- 28-35. nap 

kalitkában sóderen  

- 36. naptól 

röpdébe kerül 

Szivárvány lóri (Trichoglossus haematodus) 

Elterjedés: Délkelet-Ázsia, Új-Guinea nyugati része 

Fészekalj: 2, ritkán 3 tojás  

Kotlási idő: 24-26 nap  

Tojások tömege: 6-10g  

Kirepülési idő: 9-11 hét  

Budapesti állomány 

2007-ig a Kós madárházban  

2007-től a Xantus-házban láthatóak (13 egyed)  
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Mesterséges keltetés-nevelés oka 

Szelíd madarak legyenek, melyek a látogatókhoz közel jönnek.  

Keltetés 

37,2°C, 60%-os relatív páratartalom, forgatás két óránként  

Lámpázás 

a 7. és a 22. napon bújtatóba rakáskor  

Bújtatás 

36,9°C, 70%-os relatív páratartalom, forgatás nincs 

Fiókák kelési tömege: 5-6 g 

Kelést követően a szik nagyon gyorsan szívódik fel ezért az etetést korán, 3-5 órán belül el 

kell kezdeni (nagyon gyors az anyagcsere, kiszáradás veszélye)  

Táplálás 

Lorifood premium táp, hígítás almalével, vízzel, édesköménytea kiegészítéssel  

(hajlamosak levegőt nyelni, a begyben levegőbuborék alakulhat ki), kalcium pótlás 

esetenként 

Etetés előtt a begyet ellenőrizni kell, csak akkor etessünk, ha a begy teljesen kiürült. 

Etetés eszköze: fecskendő  

- 0-4. nap 

éjjel-nappal 2 óránként, keverési arány 1:6 (3 víz, 3 almalé), 4. napra elérik a 8 g súlyt 

- 5-15. nap 

éjjel 3 óránként, nappal 2 óránként, keverési arány 1:6 (2 víz, 4 almalé), 15. napra 

elérik a 24 g súlyt  

- 16-25. nap 

éjjel-nappal 3 óránként, keverési arány 1:5 (1 víz, 4 almalé), a 25. napra elérik a 75 g 

súlyt 

- 26-29. nap 

éjjel 4 óránként, nappal 3 óránként, keverési arány 1:4 (1 víz, 3 almalé), 29. napra 

elérik a 95 g súlyt 

- 30-35. nap 

éjjel 5 óránként, nappal 4 óránként, keverési arány 1:3 (csak almalé), 35. napra elérik a 

119 g súlyt  

- 36-49. nap 

éjjel-nappal 5 óránként, keverési arány 1:3 (csak almalé), 49. napra elérik a 153 g 

súlyt 

- 50. naptól 

6 órától 22 óráig 6 óránként, keverési arány 1:3 (csak almalé), 60. napig elérik a 156 g 

súlyt 

- 60. naptól 

fecskendőből és tálból kínálva napi kétszer etetünk, ekkor már gyümölcsöt is kapnak 

- kirepülési időre önállóan esznek  

Etetési mennyiség:  

- 0-4. nap 

fokozatosan 0,5-0,7 g tápszer  

- 5-15.nap 

fokozatosan 0,8-3 g tápszer 

- 16-25. nap 

fokozatosan 3-12 g tápszer 

- 26-29. nap 

fokozatosan 12-14 g tápszer 

- 30-35. nap 

fokozatosan 15-17 g tápszer 



18 

 

- 36-49. nap 

fokozatosan 18-23 g tápszer + méz 

- 50. naptól 

20-30 g tápszer + méz 

Minden etetés előtt és után a fiókákat lemértük 

Etetés közben a fiókák összekenhetik magukat tápszerrel, ezt meleg vízzel távolítsuk el.  

Elhelyezés 

- 0-21. nap 

inkubátorban, műfüvön és papírtörlőn tálban, a hőmérséklet 35°C fokozatosan 

csökkentjük 28°C-ig a 3. hét végéig, páratartalom 60- 65%  

- 22-49. nap 

nevelőboxban forgácson – papírtörlőn, műfüvön, vödörben 

- 50-70. nap 

átkerülnek kalitkába, sóderen vannak 

- 71. naptól 

röpdébe való beszoktatás 

Minden etetéskor az alomanyag cseréje, és a tál, vödör, nevelőbox fertőtlenítésre kerül. 

A kézzel nevelt madarak jelenleg a Xantus-házban találhatóak. 

Vöröshátú ara (Ara maracana) 

Elterjedés: Dél-Amerika, Kelet-Brazília, Paraguay és Argentína egyes részei 

Kotlási idő: 24-26 nap 

Fészekalj: 3-4 tojás, tojások mérete: 37×30 mm 

Kirepülési idő: 12 hét 

Budapesti állomány 

1 tojó 1 hím 2004-ben érkeztek (kobzott szülőpár) + 6 fiatal madár 

Xantus-ház papagáj szaporítóban vannak elhelyezve  

Mesterséges keltetés-nevelés oka 

Az első fészekalj elhullott feltehetően a szülőpár tapasztalatlansága miatt. 

A második fészekaljat beszedtük, ebből egy tojás volt termékeny. 

Következő évben bent hagytuk a tojásokat, ezeket már kikeltették és felnevelték. 

Keltetés 

37,2°C, 60-62% relatív páratartalom, forgatás 2 óránként 

Lámpázás 

7. és 22. napon  

Bújtatás 

36,9°C, 70% relatív páratartalom  

Kelési tömeg 11,3 g  

Kelés 

kivágás után 12-24 óra, a szik felszívódásáig a bújtatóban marad  

Táplálás 

Nutri Bird A19 tápszerrel, hígítás vízzel  

Etetés eszköze: fecskendő  

Minden etetés előtt és után mérjük a fiókát, csak akkor etessük, ha a begy már üres. 

- 0-3. nap 

2 óránként éjjel-nappal, etetésenként 0,5-1 g, tápszer keverési arány 1:6 

- 4-5. nap 

nappal 2 óránként, éjjel 3 óránként, 1,1-2 g, tápszer keverési arány 1:5 

- 6-7. nap 

nappal 3 óránként, éjjel 4 óránként, 1,5-2,5 g, tápszer keverési arány 1:4 
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- 8-13. nap 

nappal 4 óránként, éjjel 5 óránkánt, 2,5-6 g, tápszer keverési arány 1:3 

- 14-27. nap 

nappal 5 óránként, éjjel 6 óránként, 6-17 g, tápszer keverési arány 1:2,5 

- 28-57. nap 

napi háromszor, 20-40 g, tápszer keverési arány 1:2, napközben magok, gyümölcsök 

kínálása kézből 

- 58-86. nap 

naponta kétszer, 20-45 g, tápszer keverési arány 1:2, napközben magok, gyümölcsök 

kézből, tálból 

- 89-100. nap 

napi egyszer, 30 g, fokozatosan kevesebbet eszik fecskendőből, önállóan táplálkozik, a 

madár testtömege eléri a 230-240 g-ot 

Elhelyezés 

- 0-30. nap 

inkubátorban műfüvön – papírtörlőn tálban, a hőmérséklet csökkentése 35°C-ról 

28°C-ig fokozatosan történik. 

- 31-55. nap 

nevelőboxban – vödörben, forgácson, műfüvön, papírtörlőn 

- 56-90. nap  

kalitkában sóderen  

- 91. naptól 

röpdében más papagájokkal való összeszoktatás 

Sikeresen beilleszkedett a többi papagáj közé.  

Köszönetnyilvánítás 

Köszönöm Kafka Ildikó, Szinai Péter, Jánoska Máté és Papp Noémi nevelő munkában való 

részvételét. 

Irodalom 

1. Romhányi A. (2003): Papagájkedvelők kézikönyve. Gazda Kistermelői Lap-és Könyvkiadó Kft., 

Budapest. 

2. Kafka I. (2008): Íbiszfélék (Threskiornitidae) mesterséges keltetése és nevelése a Fővárosi Állat- és 

Növénykertben. Diplomadolgozat, Soproni Egyetem. 
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A RÓZSÁS FLAMINGÓ (PHOENICOPTERUS R. ROSEUS) TARTÁSA 
ÉS TENYÉSZTÉSE A FŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERTBEN 

Gábor Judit 

Fővárosi Állat- és Növénykert 

gaborjudit@gmail.com 

KEEPING AND BREEDING THE GREATER FLAMINGO(PHOENICOPTERUS R. ROSEUS) AT THE 
BUDAPEST ZOO 
Budapest Zoo regularly breeds the Greater Flamingo since 2000. This means nearly 120 chicks during the last decade. In order to 
get a breeding colony we must ensure the most optimal keeping conditions, therefore the animal husbandry has a paramount 
importance. . The birds spend the summer and winter months at a separate area..Amongst other factors the move to the summer 
quarters has an effect on breeding, and furthermore on the fertility of the eggs (distress), . During one calendar year the birds breed 
twice. .From March to May in spring and subsequently from August to September (independent on breeding success). . 
The lecture covers the description of the colony and even the nursing of the chicks according to my personal experience.The 
healthy development of the flamingos is partly due to proper nutrition (soft food, Mazuri food since 2009)..  
Bumblefoot is a serious problem every year. The prevention and treatment of this condition is the task of the Veterinary Department. 
This colony has excellent genes (wild-caught specimens from the African region). The youngsters are seeked from European zoos 
(blood refreshment). The transport of the animals is always a big problem (injuries, distress). 

 

A budapesti állatkertben 2000 óta szaporodik rendszeresen a rózsás flamingó. Ez az elmúlt 

évtizedben közel 120 fiókát jelentett. 1999-ben 19 (vadbefogott) egyeddel bővült az addig négyfős 

létszám, majd 2000-ben újabb 17 madár érkezése adta meg a kert flamingó-állományának az 

alapját. Jelenleg 51 felnőtt madarunk (26 hím, 25 tojó) és 52 fiókánk (2006-2009) van. Ahhoz, hogy 

az állatok sikeresen szaporodjanak, a legoptimálisabb körülményeket kell biztosítanunk számukra, 

tehát kiemelkedő fontossággal bír a tartástechnológia. Madaraink a nyári és téli időszakot külön 

területen töltik. A be-, illetve kiterelés teljes egészében az időjárás függvénye. Általában november 

végétől március elejéig a Lepke-kertben, a makrolonházban telelnek. Itt az aljzat tófólia és műfű, 

állandó átfolyás mellett. A tavaszi kiterelés (főkapuval szemben) befolyásoló tényezőként hat a 

szaporodásra (stressz), ezáltal a tojások termékenységére. Nálunk egy évben kétszer fészkelnek: 

márciustól májusig, majd augusztustól szeptemberig, függetlenül a sikerességtől. A párválasztás, 

násztánc már február elején elkezdődik, és 1-2 hét megszakítással folytatódik az előkészített nyári 

kifutón (fészkelőanyag, tereprendezés). A legjobb fészkelőhelyeket a domináns párok foglalják el, 

és a tojások lerakásával megkezdődik a kotlás. Egyszerre csak egy tojást raknak. Ha a tojás 

megsérül vagy elgurul, 5-7 nap múlva újra tojik a tojó. 10 év alatt egyetlen esetben volt arra példa, 

hogy a fészekben két tojás lett (2007). 27-31. napra kelnek ki a fiókák. A hím és a tojó felváltva 

kotlik és etet. A fiókák öt napos korukban egyedi jelölést kapnak (microchip), és csonkoljuk a bal 

szárnyvéget. Ebben az időszakban a szülőknek megemelkedik, és megváltozik a tápanyag 

szükséglete. Madaraink egészséges fejlődéséhez a megfelelő takarmányozás is hozzájárul. 2009 

novemberéig lágyeleséget és kiegészítőket (zöldség, fagyasztott Gammarus, hal, vitaminok, 

kalcium) etettünk az állatainkkal, majd áttértünk a Mazuri tápra. A genetikai változatosság 

fenntartása érdekében, szükség van vérfrissítésre, egyedcserére. Ez a tenyészet kiváló génekkel 

rendelkezik (vadbefogott egyedek az afrikai régióból). Fiataljaink keresettek az európai állatkertek 

flamingó állományai számára. 2004-ben, a rotterdami állatkerttel történt csere folytán, tíz egyedért 

tíz rotterdami születésű hímet kaptunk. A flamingók szállítását előírások szabályozzák. A madarak 

érzékenyek a stresszre, sok a sérülés, akár pusztulás is. A budapesti mintára készített, alaposan 

kibélelt, szellőzési lehetőségekkel ellátott és állítható magasságú, teleszkópos ládák megfelelőek a 

biztonságos és sérülésmenetes szállításra. A felmerülő állat-egészségügyi problémákat folyamatos 

orvosi ellenőrzéssel próbáljuk kiszűrni (egyedenkénti egészségi állapot-felmérés, féreghajtás, 

súlymérés, talpfekély megelőzése). 



21 

 

TAPASZTALATOK A PINGVINEK TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE 
SORÁN A FŐVÁROSI ÁLLAT-ÉS NÖVÉNYKERTBEN, 1985–2010 

Pintér Ágnes – Könczöl Éva 

Fővárosi Állat és Növénykert 

tamerlanlhasa@gmail.com 

EXPERIENCES OF THE PENGUIN KEEPING AND BREEDING AT THE BUDAPEST ZOO AND 
BOTANICAL GARDEN, 1985-2010 
Budapest Zoo has been constantly keeping Black-footed Penguins (Spheniscus demersus) for 25 years. This period provided good 
and bad experiences as well. Amongst these we give a summary of the hand-rearing and health problems of this species. For 
example, we provide the successful treatment protocol of avian malaria. 

 

A budapesti Állatkertben 1985. december 17-től tartunk megszakítás nélkül pápaszemes 

pingvineket (Spheniscus demersus). Korábban 1912-ben voltak rövid ideig ilyen madaraink, 

illetve 1977 és 1981 között Humboldt- (Spheniscus humboldti) és sziklaugró pingvinek 

(Eudyptes cristatus). Ez utóbbi időszak fontos és keserves tapasztalatai, hogy a pingvinek 

nem tudnak kijönni a jég alól, nem szeretik a sok sót és a szennyezett levegőt. 

1985-től öt alkalommal kaptunk külföldi állatkertekből madarakat, összesen 47 egyedet. 

Jelenleg közülük tíz él a csapatban. 1994-től folyamatosan szaporodnak pingvinjeink: 22 kelt, 

18 élt 12 hónapos kornál tovább, és jelenleg 14-et láthatunk Budapesten. 

Tartástechnológájukból csak a fontosabb momentumok: a pápaszemes pingvinek Dél-

Afrika partjain, partmenti szigetein élnek. Ebből következik, hogy nem „télálló” a faj itt a 

Kárpátok között: minimálisan fagymentes belső helyiséget igényel. Szabadon tarthatók, de a 

nagyon szennyezett levegőt ők sem bírják. Többször előfordult a talpfekély náluk, ami a nem 

megfelelő aljzatra utal. És a legfontosabb a takarmány minősége: a halnak (esetünkben 

hering) emberi fogyasztásra alkalmasnak kell lennie. 

A tenyésztés tudatos munkát feltételez, amit a csapatban élő pingvinekkel nehéz 

végrehajtani. Bár megpróbáltuk az általunk ideálisnak tartott egyedeket egymás felé 

„lökdösni”, szinte soha nem alakult ki igazán kívánatos párbaállás. Fogságban tartott 

pingvineknél az „örök szerelem” ritkán van meg. Nálunk vannak igazi, kétnemű párok, akik 

viszonylag régen kitartanak egymás mellett, vannak viszont egynemű párjaink – akik sajnos 

szintén kitartanak párjuk mellett. Miattuk kértünk vérfrissítést, de ők egyelőre nem váltották 

be a hozzájuk fűzött vérmes reményeket. És vannak szülő-gyerek párok, de ők kettő 

kivételével eddig nem szaporodtak. Ez utóbbiak kialakulása a fiókaneveléssel, és a mi ebben 

való szerepünkkel függ össze.  

Állatkerti körülmények között a pingvinek egész évben rakhatnak tojást. A kotlási idő 

38-42 nap, a két tojást 3 nap különbséggel rakják le. Korábban végig alattuk hagytuk a 

tojásokat, és lelkesen füleltünk az eredményre. Ha eredménytelen volt a kotlás, elvettük a 

tojásokat, és boncolást próbáltunk végezni, de ez általában nem vezetett eredményre, hiszen a 

korai embrió már autolizált ilyenkorra. Ezért fatojásokat készítettünk, amelyek színre, formára 

és még súlyra is megegyeztek az eredetivel. A jelenlegi protokoll szerint, ha mindkét tojást 

lerakta a tojó, kicseréljük az eredetivel, amit keltetőgépbe rakunk, ahol kb. 12 nap múlva 

lámpázással láthatjuk az eredményt. A fióka kikeléséig marad a gépben, majd néhány kék-

zöld folt árán visszacseréljük a szülők alatt. Eddig ilyen módon kelt Hümike, Kamilla, Willy. 

Innentől a nevelés hagyományos.  
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A korábbi külföldi szakirodalomban olvasni lehetett (pl. Baltimore), hogy 3 hetesen 

elveszik a fiókát, és kézből nevelik tovább. Eleinte nem volt világos ennek az oka, de később 

logikus lett, és átvettük a gyakorlatot. Ha ugyanis végig a szülővel marad a kicsi, nehezebben 

tanulja meg elfogadni a halat kézből, jobban kötődik a szüleihez, miután nincs lehetőség a 

későbbi leválasztásra, bezavar a fészekrakásba, vagy párbaáll a papával. Egy ilyen párunk 

eddig három fiókát nevelt, melyek közül, Csepke és Hümike egészséges, nagyon szép madár, 

de a harmadik, Kelwyn, akit a legszebbnek, legokosabbnak tartottunk, veleszületett 

csontfejlődési rendellenességgel kelt, és el kellett altatni. 

A kb. 5 hetes fióka továbbnevelése már rutinfeladat. Miután behoztuk a fészekből, 

gondos vizsgálat és súlymérés következik állatorvosi segítséggel. A fiókakori tollruha 

levedlése után – kb. 90-100 napos korban engedjük vissza a csapatba, akikkel addig is audio- 

és vizuális kontaktusban volt. 

Előfordult, hogy valamilyen trauma következtében a tojás nem kerülhet vissza a szülők 

alá. Szerencsére ez viszonylag ritka. Ezidáig öt ilyen eset fordult elő. Korábban nem volt a 

mesterséges nevelésre semmilyen irodalom, és akkori főnökünkkel, néhai dr. Mödlinger 

Pállal próbáltunk kitalálni megoldást. Az első fióka – a feltételezések szerint – a szennyezett 

levegő miatt pusztult el, a második kelésgyenge lett, a harmadik nem tudta, hogy a 

macskaalom nem ehető (ez szerepelt egy leírásban aljzatként). De jött 1999-ben Ivy, aki 

sikeresen felnőtt. Akkor már létezett az Amerikai Állatkertek és Akváriumok számára kiadott 

tartástechnológia, amely leírja a nevelési technikát. De valamit elrontottunk, mert 41 napos 

korában a bal lábán az ízületi vápából kicsúszott az Achilles-ín. Ez akkoriban több 

madárfiókánál előfordult. Okát nem igazán tudtuk. Korábban egy mesterségesen nevelt 

pártásdaru fiókát Mezősi dr. sikeresen megműtött, így Ivy is „kés alá” került. A műtét sikerült 

és az előírt fizikoterápiát szorgalmasan elvégezve, Ivy ma is a mi és állatorvosaink nagy 

örömére a csapat tagja. A problémán gondolkozva arra jutottunk, hogy valamilyen nyomelem 

hiánya okozhatta az ínlecsúszást. Ezért Talpas (a második mesterségesen nevelt csemete) 

számára turmixot készítettünk nemcsak heringből, hanem garnélából és kagylóból. Ebbe 

tettük a halevő vitamint, amit így maradéktalanul meg is evett. Belőle is szép, nagy madár 

fejlődött. 

Felvetődik a kérdés a mesterségesen nevelt madarak párbaállásával kapcsolatban; bár 

hozzánk is ragaszkodnak (ami pl. megkönnyíti a gyógykezelésüket), de hibátlanul párba álltak 

és próbálnak szaporodni. 

A sikeres szaporodás feltétele a tojásrakás. Ebben nincs hiány, de sok a terméketlen 

közöttük. Ennek oka a párzási ügyetlenség, de van egy olyan feltevés is, amely szerint a 

tavasztól őszig tartó gyógyszerezés okoz terméketlenséget. 1989-től 2005–ig vizsgáltuk ennek 

értelmében a termékenységet: 284 tojásból mindössze 41 volt a termékeny. 

Mi szükség van a gyógyszerekre? A pingvineknél előfordulnak már-már fajspecifikus 

betegségek. Ilyen a Humboldt-pingvinnél a tüdőpenész, amelyre érzékenyebb, mint a 

pápaszemes, de a madármalária viszont ez utóbbit betegíti meg sokszor végzetesen. A 

kórokozó a Plasmodium relictum vagy a P. elongatum, amely nem azonos az embert 

megbetegítő Plasmodium-fajokkal. A terjesztője sem az Anopheles szúnyog, hanem a nálunk 

is élő Culex-faj. A kórokozó sok szárnyas (pl. verebek, récék) vérében megtalálható, de nem 

okoz megbetegedést. Viszont a pápaszemes pingvinbe kerülve sokszor halálos kórt jelent. A 

vörösvértesteket roncsolja, tüneteit tekintve hasonló az emberi malária lefolyásához. 

Anaemia, ciklikus láz, étvágytalanság, hányás, később elhullás – ez a rövid krónika. Az ápoló, 

aki ismeri a madarait, észreveheti már viszonylag korai stádiumban a betegséget. Jellemző, 

hogy a beteg elhúzódik a többiektől, fejét rázza a kínálásra, és a szeme, csőre körül, a torka 

hófehérré válik. A ciklikus lázat csak a szelíd madarainknál lehetett észlelni szárnyuk 

megfogásakor. Nehezíti a megítélést, ha a madár tojni készül, mert akkor sem, illetve a vedlés 

utolsó szakaszában sem eszik. Megkönnyíti a döntést, ha a maláriára jellemző időben, július 
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és szeptember vége között történik a megbetegedés. Mindenesetre az első teendő a vérkenet 

készítés. A vérvétel nem egyszerű dolog, mert más madarakkal ellentétben a pingvinszárny 

nem megfelelő erre (bár tudunk róla, hogy onnan is sikerült). Legjobb a lábból venni, kisebb 

mennyiségben (a kenethez) az ujjak mellett futó erek alkalmasak, de komolyabb 

vizsgálatokhoz a medialis metatarsalis vénából lehet elegendőt nyerni. Fontos, hogy hamar 

kapjunk diagnózist, hiszen minél előbb kezdjük a kezelést, annál több az esély a gyógyulásra. 

Nagyon kevés esetben sikerült a kenetben kórokozót találni, de a roncsolt vörösvértesteket fel 

lehetett fedezni. 

Pingvintartásunk „hőskorában” a kezelések többfélék voltak, és nem mindig sikeresek. 

2000 második felétől alakult ki a ma is használatos kezelési protokoll, amire azt 

mondhatjuk sikeres. Az első tünetek felfedezésekor (általában már egy visszaköpött halnál) 

vérvétel, amit sok esetben házilag vizsgálnak doktoraink – ez a leggyorsabb. Kezelésre 

egyetlen hatékony szer létezik, a Primaquine, ami embergyógyászati készítmény. Ebből 9 

napig napi ¼ tabletta az adag, akkor ismételt kenetkészítés, vagy ha nem javul az állapota, 

még további 5 napig hosszabodik a kúra. Az első 5 napban 3 ml Sumetrolim szirup és szükség 

esetén Cerucal hányáscsillapító társul. Tapasztalataink szerint a Sumetrolimtól is van némi 

hányinger, de ez a megfelelő szer. Három naponta B12 injekció az általános állapot javítására 

– ez a gyógyszerezési rész.  

A fő problémát a hányás jelenti, egyszerűbb esetben csak tömni kell a madarat, és ez 

gyors gyógyulást jelent, mert a kondíciója nem romlik le. Sok esetben nem marad meg a 

belerakott hal; a „szintidő” 20 perc, utána már leemésztődik. Ha mégsem, az nagy bajt jelent. 

Hányás esetén szondázunk, előtte kb. 20 perccel vagy injekcióban vagy tablettában Cerucal-t 

kap a beteg. A beleteendő takarmány összeállítása és állaga saját szabadalom: belezett, filézett 

hering ledarálva, turmixgépben langyos vízzel megfelelő sűrűségre keverjük, ebbe kalcium-

port és glükózt adunk. Fontos, hogy teljesen homogén legyen, ne akadjon el a 

gyomorszondában. Ezt az étvágygerjesztő keveréket felmelegítjük testhőmérsékletűre. A 

szondázásnál fontos, hogy rendesen legyen rögzítve a madár, ne kerüljön turmix a 

légcsövébe. A fogóember a kezével érzi a madár esetleges jelzéseit (pl. öklendezés). A végén 

kerülendő, hogy bármennyi levegő kerüljön a szondába, illetve a madár gyomrába, mert ez is 

hányást okozhat. A turmix mennyisége a madár állapotától függ. Általában három, legfeljebb 

négy napig szondázunk naponta háromszor, egy-egy alkalommal kb. 40-45 ml-t. Extrém eset 

volt a néhai Piros-Fekete, akit kilenc(!) napig szondáztunk naponta háromszor. 

A malárián átesett madárban sajnos nem alakul ki védettség, újra megfertőződhet. 

Kézből nevelt madarainknál (pl. Talpas), biztos tünet, ha túl kedves. Amint jobban van, 

rögtön csípkedősebb. 

És most némi statisztika: 1991-től 1999-ig összesen 13 maláriás megbetegedés volt, 

ebből öt elhalálozás történt. 2000-től 2009-ig 29 maláriás megbetegedés volt, és mindössze 

egy madarat vesztettünk el (igaz, ez fájt a legjobban, mert azt hittük, mindent tudunk már!) 

A maláriához még annyit: tavasztól őszig (szúnyogmennyiségtől függően) 

megelőzésképpen adtunk Maloprimet és mostanában Daraprimet. Sajnos a Plasmodium-ok 

egy idő után rezisztensek lesznek a szerekre. 

Ez volt a legvisszatérőbb állatgyógyászati problémánk. Előfordulnak lábbajok, 

különböző jellegűek. A kifutó nem teljesen megfelelő talaj- és domborzati kiképzése nem 

kedvez a pingvinlábaknak. Eddigi életkorrekorder Mami nevű madarunkat 29 évesen a lába 

miatt kellett elaltatni, pedig a belső szervei még jók voltak. Jelenleg elsőszülöttünk, Félix 

biceg, de a Rimadyl tabletta alkalmazásával javult az állapota. 

A takarmánnyal összefüggő két problémára is ki kell térnünk: a hal nem megfelelő 

minősége három madarunknál is okozott májbetegséget. Mindegyik esetben vérvétel igazolta 

a diagnózist.  
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1997-ben pedig egy azóta is megmagyarázhatatlan elhullási sorozat történt, amit 

valamilyen szinten a hering kiolvasztásával lehetett csak összefüggésbe hozni: korábban a 

halat állandóan folyó víz alatt olvasztottuk. Két napnál nem etettük tovább, de addig víz alatt 

volt. Négy fiókanevelő madarunk hullott el a fióka 30-60 napos koráig, keringés 

összeomlásában. Gyakorlatilag az életerős madár tünet nélkül elpusztult. Néhai Barnabás, 

„minden idők legrendesebb pingvinje” is ennek áldozata lett. Vélhetőleg túlságosan kiázott a 

hal, és valami hiányzott, amire a nevelő madárnak szüksége volt. Aztán a már korábban 

említett amerikai szakirodalomban található „száraz” olvasztást vettük át. Lényege, hogy a 

fagyasztott halat szabadon olvasztjuk, amint szétszedhető, normál hűtőszekrénybe rakjuk, és 

etetés előtt egy órával engedjük csak fel vízzel. Azóta nem volt ilyen pusztulás, de az elhullási 

sorozat igazolt okát nem tudjuk. 

Megmagyarázhatatlan eredetű, epilepsziaszerű rohamokat produkált két madarunk, 

amelyből az első volt különösen durva, de meggyógyult mindkettő. 

1995-ben szintén az etetett hal rossz minősége miatt hét madár hullott el mérgezésben. 

Ismeretlen eredetű mérgezésben pusztult el két éve egy pingvinünk nagyon durva 

idegrendszeri tüneteket produkálva. 
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RAGADOZÓ MADARAK BETEGSÉGEI 

Sós Endre – Molnár Viktor  

Fővárosi Állat-és Növénykert 

drsos@zoobudapest.com 

DISEASES OF BIRDS OF PREY 
Diurnal and nocturnal raptors are a diverse group which are brought to the veterinarian because of twofold reasons. Falconry birds 
have a great value, whereas wildlife rescue cases turn up (sometimes as emergency cases) in our praxis. This paper describes 
some common diseases of the different organs and organic systems and distributes information mainly about the clinical relevance 
of them. 

 

A vágómadár-alakúakat (Acciptriformes) és sólyomalakúakat (Falconiformes) nappali 

ragadozóknak (összesen 307 faj), a bagolyalakúakat (Strigiformes, 134 faj) pedig éjjeli 

ragadozóknak is nevezzük. Ez a változatos csoport állat-gyógyászati szempontból jóval 

kisebb fajszámot képvisel. Hazai körülmények között általában solymászok által tartott 

madarakkal (néhány sólyomfajjal és azok hibridjeivel, héjával, vörösvállú álölyvvel) vagy a 

mentőmunka során kézbe kerülő egyedekkel találkozunk. Ezek egyes gyakoribb nappali és 

éjjeli ragadozó fajok (egerészölyv, karvaly, héja, vörös vércse, erdei fülesbagoly, 

macskabagoly), de a speciális mentőközpontok akár fokozottan védett fajokat is ellátnak 

(rétisas, parlagi sas, kerecsensólyom). 

Közleményünk a fajcsoport gyakoribb megbetegedéseivel és azok egyes terápiás 

vonatkozásaival foglalkozik. 

Mechanikai rögzítés 

A vizsgálat során ügyelni kell arra, hogy a tollazat integritása megmaradjon. Ez a 

solymászmadaraknál az állat munkája szempontjából elengedhetetlen, a repatriáció során 

pedig a szabadon bocsájtás időpontját befolyásolja igen komolyan. 

Minden faj esetében tartsuk tiszteletben a karmokat és a csőrt, ezért gyorsan és 

határozottan dolgozzunk. Dobozban szállított madaraknál a földre való lenyomás és a fej, 

majd a lábak rögzítése az elsődleges. A madár testének leszorításához valamilyen puha, de 

vaskos tárgyat is használhatunk. A megfelelően felvett madárnál a szárnyakat, lábakat és a 

farkat akár egy kézzel is összefoghatjuk, az állat mégis biztonságosan rögzíthető (1. ábra). 

Kémiai rögzítés, immobilizáció 

A fájdalommal járó helyzetekben, illetve a műtétek során a kémiai immobilizáció 

elengedhetetlen. A kisebb testű fajoknál az önállóan alkalmazott isofluran anesztézia is 

elegendő, de a nagyobb fajoknál a hosszú indukció miatt premedikáció mindenképpen 

javasolt, melyre az önállóan alkalmazott ketamin is megfelel 10-30 mg/ttkg-os dózisban 

(fajtól függően).  

Az intubáció a gégefedő hiánya miatt nem jelent akadályt, de gyakorlati tapasztalataink 

szerint a maszkos altatás is jól működik a mindennapos betegellátásban. 

Az altatás monitorozására a legjobban a fonendoszkóppal történő hallgatózás, illetve 

pulzoximéter használható.  
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1. ábra. Kerecsensólyom (Falco cherrug) biztonságos rögzítése. 

Diagnosztikai vizsgálatok 

A vérvételre leginkább javasolt helyek a könyökvéna, illetve a medialis metatarsalis véna. A 

könyökvéna a könyökízület közelében, attól kissé distalisan helyeződik, általában könnyen 

vizualizálható. Punkciójakor elsősorban arra kell figyelnünk, hogy a puha fal könnyen sérül, 

és vérömleny alakulhat ki. Kisebb eséllyel alakul ki haematoma a medialis lábközépcsonti 

véna megszúrása esetén; ez nehezebben látható (egyes fajoknál csak tapintható), illetve 

jobban kell figyelnünk az utóvérzésre. 

Más egzotikus madárfajokhoz hasonlóan ebben a madárcsoportban is óriási jelentősége 

van a kiegészítő diagnosztikai vizsgálatoknak. Ezek közül is a röntgenvizsgálatok szerepét 

kell kiemelni, mely a mindennapos diagnosztikában, illetve vadmadarak ellátása során a 

repatriáció prognózisában is nagy segítséget jelent. 

Betegségek 

A közlemény soron következő részében röviden áttekintjük a különböző szervek, 

szervrendszerek fontosabb megbetegedéseit ragadozó madarakban. 

A tollazat és köztakaró megbetegedéseinél fontos megemlíteni a pajzsmirigy funkcióját 

a normális vedlés folyamatában. Elhúzódó vedlés esetén szarvasmarha pajzsmirigy-kivonatot 

vagy tiroxint tartalmazó készítmény adható. 
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A köztakaró vizsgálatakor előfordulhat bőr alatti emphysema, ami légzsákrepedéssel 

lehet összefüggésben. A terápia ilyenkor a legtöbbször nem bonyolult, a levegővel telt terület 

(akár ismételt) leeresztésére van szükség. 

Solymászatokban gyakran előkerül a megsérült evező vagy faroktoll pótlásának igénye. 

Ehhez a legcélszerűbb a korábbi vedlések során összegyűjtött ép tollak felhasználása. 

A bőr könnyen sérül, mert az emlősökéhez képest vékony, kevésbé elasztikus és 

szakadékony. Mi magunk is könnyen okozhatunk szakított sérülést a tollak kihúzásakor a 

műtéti terület előkészítése során. A kisméretű szúrt sebeknél könnyen kialakulhat 

Clostridium-ok okozta dermatomyositis. Ilyen sérüléseket okozhatnak egymásnak például az 

összeverekedő, azonos röpdében tartott egyedek karmaikkal. 

A csőr és viaszhártya sérülései gyakran vad, ijedős természetű egyedeknél alakulnak ki. 

Ez sokszor figyelmeztető jel lehet arra nézve, hogy a repatriációt már rég el kellett volna 

végeznünk. A csőr túlnövése igen ritka, főleg a nem megfelelő tartástechnológia 

következménye, amikor túl lágy a felkínált eleség (pl. naposcsibe monodiéta esetén). A csőr 

deformitását súlyos fokú angolkór is okozhatja, amikor annak csontos alapja érintett. A csőr 

és a szájzug környéke (hasonlóan a lábak tollal nem fedett bőréhez és az ujjakhoz) fontos 

terület a himlő diagnózisa szempontjából is. 

A karmok túlnövése nem megfelelő aljzat használata során jelentkezhet. A ragadozó 

madár tartástechnológia során általánosan elterjedt az ülőrudak műfűvel való beborítása, ami 

elsősorban a talpfekély prevenciója szempontjából jelentős. A talpfekély kialakulása 

multifaktoriális okokra vezethető vissza. A nem megfelelő aljzat, a faji érzékenység, a mozgás 

hiánya, az elhízás és a hirtelen állapotváltozás (szabad természetből bekerülő fajok) mind 

jelentős tényezők, melyek során a nyomásviszonyok és keringési változások együttes 

következménye vezet majd a betegséghez. A megelőzésére kell különös figyelmet fordítani, 

míg a kialakult eseteknél a terápia függ az elváltozás stádiumától (konzervatív és sebészi 

megoldások). A gyógykezelés sokszor hosszantartó, és a cardiovascularis szövődmények (pl. 

endocarditis) sem ritkák. 

A szem vizsgálata kiemelkedő fontosságú. Ragadozóknál a szemfenéken két fovea 

található. A szerv gyakran sérül trauma következtében, illetve a megfigyelhető tünetek 

idegrendszeri sérülést vagy mérgezést jelezhetnek (előfordulhat pl. hyphema, anisocoria, 

iridocyclitis, nystagmus; 2. ábra). Idősebb madarakban megjelenhet szürkehályog is. 

A szemhéjak duzzanata bizonyos fertőző betegségekben (pl. pasteurellosis) fordulhat 

elő. Ugyanennek az anatómiai területnek a klinikai vizsgálata során kell odafigyelnünk a 

sinusitis (sinus infraorbitalis) jelenlétére. 

A szív-és érrendszer betegségei közül az atherosclerosis kiemelése lényeges, aminek 

hátterében az érfal degenerációja áll. Az elhízás, az életkor, a mozgáshiány, illetve a szérum 

koleszterol és lipidszintjének emelkedése madarak esetében is növeli a kialakulás esélyét. 

A légzőrendszer megbetegedése esetén már a klinikai vizsgálat során nagy óvatossággal 

kell eljárni, mert a madár a vizsgálat/gyógykezelés során a kezeink között pusztulhat el. 

Mindig tájékoztassuk a tulajdonost a beavatkozás veszélyéről, illetve rövidítsük le a 

manipulációs időt. A légzsákok érellátása minimális, ezek egyfajta meleg és nedves 

inkubátorként működnek, így egyéb tényezők megléte esetén (pl. nedves alomanyag, 

immunszuppresszió) ideális helyzet adódhat az aspergillosis kialakulására. 

A trachea lehetséges megbetegedései között a syngamosis említése lényeges, illetve 

idegentestek is kerülhetnek légcsőbe, főleg fiatal egyedekben.  

Az emésztőcső megbetegedései közül a szájüreg vizsgálatára fontos kiemelt figyelmet 

fordítanunk. Az itt tapasztalható sárgásfehér felrakódások hátterében általában négy dolog 

állhat: trichomonosis, himlő, szájüregi capillariasis vagy candidiasis. Az elkülönítéshez meg 

kell vizsgálnunk az elváltozás alapját (mennyire vérzékeny), illetve mikroszkópos lenyomati 
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készítményt kell néznünk. A megelőzés során lényeges kérdés a takarmánytárolás, elsősorban 

annak kérdése, hogy galambok feletetése során a tetemek honnan származnak és mennyi ideig 

történt lefagyasztás. 

 

 
2. ábra. Anisocoria és traumás szemsérülés erdei fülesbagolyban (Asio otus). 

 

A begy megbetegedési közül a fistula-ról (melyet a legtöbbször sérülés, égés, vagy 

Capillaria-fertőzés okozhat), illetve annak sebészi megoldásáról esik szó. A hidegen felkínált 

takarmány pangáshoz, emiatt következményes erjedéses folyamatokhoz vezethet. 

Az E. coli szepszis során nagyfokú gyengeséget és a begytartalom pangását 

tapasztaljuk.  

A ragadozók gyomorfala vékonyabb a magevő madarakénál, ezért nagyobb az esély egy 

hegyes tárgy okozta esetleges gyomorperforációra. 

Kiéhezett madarakban előfordulhat, hogy az előzőleg elfogyasztott takarmány 

emészthetetlen részeinek kiköpetelése nélkül újabb takarmány felvételére kerül sor, és az így 

felhalmozódott, nem regurgitált részek ileus-hoz vezethetnek. 

Az emésztőcsőbe bejutó nehézfémek eltávolítása lényeges kérdés, mivel az itt 

macerálódó, vongálódó részecskékből folyamatos a felszívódás, és a sejtméregre jellemző 

hatások fokozatosan alakulnak ki (3. ábra). 

A kloáka előesésének hátterében mindig valamilyen másodlagos, erőlködéssel, az 

emésztőcső izgalmával járó folyamat van (bélgyulladás, tojásvisszatartás). 

A szaporodási szervrendszer megbetegedési közül a tojásretenció említése az egyik 

legfontosabb. A tojás megtojása általában akkor nem sikerül, ha egyúttal valamilyen 

héjképződési zavar/tojócső kontrakciós probléma áll fent. 

Gyógykezelés 

A ragadozó madarak gyógykezelése során inkább az egyedi, nagy értéket képviselő állatok 

kezelésére jellemző szabályok a követendőek. Az im. injekció beadási helye a pectoralis 
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izomzat (esetleg a combizomzat), a szájon keresztüli gyógyszerbeadás pedig 

takarmányállatban a legcélszerűbb. Bizonyos mentett fajoknál nagyfokú 

stresszérzékenységről beszélhetünk, amikor gyakran szükséges a kényszeretetés vagy az élő 

takarmány felkínálása (pl. karvaly, gyöngybagoly). 

 

 
3. ábra. Diabolo parlagi sasban (Aquila heliaca).  

Sebészi beavatkozások 

A sebészeti beavatkozások közül traumatológiai ellátásra kerül sor a leggyakrabban, ami a 

mentett állatok bekerülési okaival van összefüggésben. A témával külön előadás foglalkozik, 

de általánosságban elmondható, hogy gyakoriak a nyílt törések (sok anatómiai területen 

kisfokú a lágyrész fedettség), és emiatt egyúttal sok a szennyezett törés, az elhalt csontterület. 

A pneumatikus madárcsont miatt a velőűrszegezéses és fixateur externa-s eljárások terjedtek 

el. A szárnysérülések esetén a minél distalisabb sérülés nagyobb esélyt ad a repképesség 

megtartására, de ezt természetesen nagyban befolyásolja az, hogy a törés pontosan milyen 

típusú, és ízülettel összefüggésben van-e.  
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VIRAL DISEASES OF BIRDS OF PREY 
Birds of prey are located at the top of the food chain and therefore, they are increasingly exposed to toxic and infectious agents. 
Despite the common perception, birds of prey are a taxonomically fairly diverse group and their predatory behaviour also influences 
the ecology of their pathogens. In general, birds of prey maintain fairly low population densities and this has a direct effect on the 
number and characteristics of their parasites, e.g. viruses. Only a smaller proportion of the relatively few viruses identified in birds of 
prey seem to be species specific (e.g. some avian pox viruses or adenoviruses). The majority of the viruses causing disease in birds 
of prey have a broad host range (e.g. PMV1, HPAIVs, WNV, etc.). The ecology and epidemiology of these viruses determines their 
potential effect on captive and free ranging populations of birds of prey and defines the possibilities for prevention and treatment. 

 

A tápláléklánc csúcsán levő ragadozó életformát folytató madarak Földünk valamennyi 

ökoszisztémájában előfordulnak, és életformájukból adódóan fokozottan ki vannak téve 

bizonyos toxikus, illetve fertőző kórokoknak. A szűkebb értelemben vett ragadozó madarak, a 

vágómadár-alakúak (Accipitriformes) rendjébe (4 család, 245 faj: Újvilági keselyűfélék 

[Cathartidae]: 7 faj, Vágómadárfélék [Accipitridae]: 236 faj, Halászsasfélék [Pandionidae]: 1 

faj, Kígyászkeselyű-félék [Sagittariidae]: 1 faj), illetve a sólyomalakúak (Falconiformes) 

rendjének egyetlen családjába, a sólyomfélék (Falconidae) közé 64 faj tartozik. Molekuláris 

filogenetikai vizsgálatok szerint a két rend teljesen különálló, és aránylag távoli taxonómiai 

egységet alkot, az általuk használt élőhelyek és betöltött niche-ek viszont jórészt átfedik 

egymást.  

A ragadozó életforma az érintett fajok kórokozóinak ökológiáját is jelentősen 

befolyásolja. A koloniális, illetve a vonuláskor, teleléskor aggregálódó fajoktól eltekintve a 

ragadozó madarak többsége viszonylag alacsony sűrűségű populációkban él. Mindez 

tükröződik a szabadon élő ragadozó madarak parazitáinak, így például vírusainak számában 

és jellemzőiben is. A ragadozókban azonosított, eleve aránylag kisszámú vírus közül csupán 

néhány tűnik többé-kevésbé fajspecifikusnak (pl. egyes himlő- vagy adenovírusok), míg a 

klinikai megbetegedéseket okozó többség a széles gazdaspektrumú vírusok közé tartozik (pl. 

paramyxovírus [PMV1], magas pathogenitású influenzavírusok [HPAI], nyugat-nílusi láz 

vírusa [WNV] stb.). 

A fertőző betegségek nagy részét elsősorban a fogságban, illetve solymászat céljából 

tartott ragadozó madarakban diagnosztizáljuk. Leggyakrabban a jellegzetes 

bőrelváltozásokban manifesztálódó madárhimlőt, az idegrendszeri tünetekben megnyilvánuló 

PMV1- és esetenként WNV-, HPAI-, illetve a heveny elhullásokat okozó Herpes-, illetve 

Adenovírus fertőzések kórhatározására van lehetőség. Valamennyi felsorolt kórokozó 

laboratóriumi diagnosztikája megoldott, és sok esetben a ragadozó madarakból származó 

klinikai minták vizsgálatára is létezik megfelelő módszer. 

A vírusos betegségek jelentős részével (Herpes, WNV, PMV1, HPAI stb.) a ragadozó 

madarak zsákmányállataik (főleg madarak) közvetítésével is fertőződhetnek. Ez elsősorban a 

nagy létszámú, általánosan elterjedt rezervoár fajokban cirkuláló, széles gazdaspektrumú 

vírusokra jellemző. A sólymokban elhullást okozó herpeszvírusok újabb molekuláris 
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virológiai vizsgálatai alapján megalapozott a gyanú, hogy ez a kórokozó azonos a galamb 

herpeszvírussal. A Raptor adenovírus A (Siadenovirus) széles gazdaspektruma kapcsán 

szintén felvetődik annak lehetősége, hogy azt szintén valamely zsákmányállat faj hordozza, 

míg a sólyom adenovírusok (Aviadenovirus) szűk gazdaspektruma arra utal, hogy esetükben 

valóban a sólymok saját vírusáról lehet szó.  

Az adott vírusok ökológiája és járványtana alapvetően meghatározza potenciális 

hatásukat a szabadon és fogságban élő ragadozó madár populációkra. Ezek az ismeretek döntő 

fontosságúak a fogságban tartott egyedek megbetegedésének sikeres megelőzése és kezelése, 

valamint a szabadon élő populációk egészségvédelme és természetvédelmi kezelése 

szempontjából egyaránt.  
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NOVEL DATA ON CERTAIN VIRAL DISEASES OF BIRDS 
Virus infections may cause serious problems for the health of wild birds both in the nature and in captivity. From time to time new 
infectious agents emerge in different bird hosts. In Hungary an exotic strain of the West Nile virus emerged in 2004, became 
resident within a few years, and exhibited an explosive spread in 2008. The virus caused mortality mainly in Goshawks (Accipiter 
gentilis) but other birds of prey and songbirds were also affected. Another African flavivirus, the Usutu virus emerged in 2001 in 
Austria, and caused mortality mainly in blackbirds (Turdus merula) and in owls. The virus spread to the neighbouring countries 
including Hungary, Italy and Switzerland, and caused outbreaks in the local bird populations. Another, recently identified virus, the 
avian bornavirus was detected in different parrot species in central Europe, and the role of the virus in the Proventricular Dilatation 
Disease was proven. These studies emphasize the importance of the development of diagnostic methods and the establishment of 
surveillance systems for the recognition of newly emerging pathogens. 

 

A vadmadarak vírusos betegségei komoly hatással lehetnek az állatkerti madárállományok 

egészségére. A természeti környezetben élő vadmadarak körében folyamatosan jelen vannak 

bizonyos vírusfertőzések, és ezek mellett időről-időre újabb kórokozók is felbukkannak. Ezek 

a kórokozók átjuthatnak az állatkerti madarakba is, akár tünetmentes hordozó vadmadarak és 

állatkerti madarak közötti közvetlen kontaktus során, akár az állatkertbe gyógykezelésre 

befogadott, vírusürítő beteg madarak és fogékony állatkerti fajok közötti közvetett kontaktus, 

(pl. ízeltlábú vektorok) segítségével. 

Az utóbbi években a madárinfluenza magas virulenciájú (H5N1) törzse mellett 

flavivírusok is felbukkantak a hazai vadmadár-állományokban. Az egyik ilyen vírus a nyugat-

nílusi vírus (West Nile Virus, WNV), amely gerincesekben agy- és gerincvelő-gyulladással 

járó betegséget képes előidézni. A nyugat-nílusi vírus világszerte elterjedt kórokozó, amelyet 

1999-ben behurcoltak az USA-ba, és ott az utóbbi évtized legkiterjedtebb járványát okozta 

vadmadarakban, lovakban és emberekben. A vírust elsősorban szúnyogok terjesztik, 

természetes gazdái pedig különböző madárfajok. Ezekben a madarakban a fertőzések gyakran 

tünetmentesek maradnak. Bizonyos fajok ugyanakkor fokozott érzékenységet mutatnak a 

vírusfertőzés iránt; bennük nagyobb gyakorisággal alakul ki súlyos, akár végzetes agyvelő-

gyulladás. A gazdafaj mellett a kórokozó virulenciája, neuroinvazivitása is befolyásolja a 

fertőzés kimenetelét. Magyarországon szerológiai vizsgálatok már több évtizeddel ezelőtt 

kimutatták a WNV előfordulását, de megbetegedések és madár-elhullások hátterében először 

2003-ban sikerült bizonyítani a kóroki szerepét. 2004-ben egy olyan WNV törzs hazai 

felbukkanását mutattuk ki, amelyik eltér az Európában korábban leírt vírusoktól, és egyes 

afrikai törzsekkel áll a legközelebbi genetikai rokonságban. Ezt a vírustörzset elsőként 

agyvelő-gyulladásos héjából (Accipiter gentilis) mutattuk ki, de a törzs később felbukkant 

más madárfajokban (karvaly [Accipiter nisus], kékvércse [Falco vespertinus]) is. Az első 



33 

 

esetek a Körös-Maros Nemzeti Park területén fordultak elő, és a 2004 és 2007 közötti 

időszakban a nagyalföldi országrészre korlátozódtak. A vírustörzs hirtelen és jelentős mértékű 

földrajzi terjedését figyeltük meg 2008-ban. Az augusztus és október közötti 

járványidőszakban 18 héja, két vörösvállú álölyv (Parabuteo unicinctus) és három északi 

sólyom (Falco rusticolus) elhullásának hátterében igazoltuk a WNV szerepét. Emellett 

kimutattuk a vírus nukleinsavát kékvércse, szalakóta (Coracias garrulus) és gyöngybagoly 

(Tyto alba) mintákból is. Az esetek halmozottan jelentkeztek az ország középső és nyugati 

részein, valamint a vírustörzs átterjedt Ausztria keleti részére is, ahol elhullásokat okozott 

héjákban (6 dokumentált eset), valamint egy saskeselyűben (Gypaetus barbatus) és egy 

keában (Nestor notabilis). A vadmadár esetek mellett lovakban és emberekben is 

tapasztaltunk megbetegedéseket. 2009-ben a hazai WNV járvány folytatódott, bár az esetek 

száma elmaradt a 2008-ban megfigyelttől. A járványidőszakban kimutattuk a vírust hat 

héjából, egy karvalyból, egy vándorsólyomból (Falco peregrinus) és egy hollóból (Corvus 

corax), valamint énekesmadarak (egy házi veréb [Passer domesticus], két vörösbegy 

[Erithacus rubecula], egy nádi tücsökmadár [Locustella luscinioides], egy házi rozsdafarkú 

[Phoenicurus ochruros] és egy foltos nádiposzáta [Acrocephalus schoenobaenus]) mintáiból 

is. A vírustörzs Ausztriában is okozott elhullásokat 2009-ben; hat héja, egy kea és egy 

hóbagoly (Nyctea scandiaca) mintáiból mutattuk ki a kórokozó jelenlétét. A nyugat-nílusi 

vírus e törzsének hazai felbukkanása, megtelepedése és terjedése a köz- és állategészségügyi 

jelentőségen túl természetvédelmi szempontból is fontos lehet. Eddig tisztázatlan okok miatt 

bizonyos ragadozómadár fajok, elsősorban a héják, fokozott érzékenységet mutatnak a vírus 

iránt. Emellett egyes, fokozottan (illetve korábban fokozottan) védett fajokban (kékvércse, 

vándorsólyom, holló) szintén előfordultak elhullások. Az érintett ragadozó madarak egy 

részét fogságban tartották (solymászok, vadasparkok). A vírustörzs veszélyeztetheti az 

állatkertek madárállományait is, különösen mivel a terjesztésben szúnyogok játszanak 

kulcsszerepet, és így a hagyományos elkülönítési és karanténozási módszerek nem mindig 

képesek megakadályozni a fogékony fajok fertőződését. Ragadozó madarak fertőződésével 

kapcsolatban ugyanakkor felmerült a közvetlen, táplálkozáshoz kapcsolódó vírusátvitel 

lehetősége is. További vizsgálataink a vírustörzs fenntartásában és terjesztésében 

legfontosabb szerepet betöltő madárfajok azonosítására, az énekesmadarak és galambok 

esetleges szerepének tisztázására irányul. 

A másik, hazánkban a közelmúltban felbukkant flavivírus az Usutu vírus (USUV). Ezt a 

kórokozót először Afrikában mutatták ki, de ott nem okozott dokumentált madárelhullásokat. 

A vírus 2001-ben felbukkant Ausztriában, ahol jelentős elhullásokat okozott fekete rigókban 

(Turdus merula) Bécsben és környékén, valamint a schönbrunni állatkert szakállas bagoly 

(Strix nebulosa) állományában. A következő három évben a vírus jelentős elhullásokat 

okozott, főként az alsó-ausztriai és bécsi fekete rigó populációkban. Az azt követő években az 

ausztriai USUV esetek száma lecsökkent, a fogékony madarakban pedig kiterjedt 

szeropozitivitás alakult ki. A vírustörzs ugyanakkor földrajzi terjedésbe kezdett. A kórokozót 

Magyarországon először 2005-ben sikerült kimutatni egy Budapesten talált elhullott 

feketerigóból. Sporadikus, USUV okozta fekete rigó elhullásokat lehetett tapasztalni 2006-

ban és 2007-ben is Budapest egyes kerületeiben. A vírus 2006-ban felbukkant Zürichben az 

állatkertben és környékén, ahol elhullásokat okozott házi verebekben, fekete rigókban, és 

szakállas baglyokban; valamint Milánó környékén is egy bagoly-gyűjteményben. A törzs 

visszatérő elhullásokat okozott az utóbbi három évben, valamint 2009-ben az USUV kóroki 

szerepét bizonyították olaszországi emberi megbetegedések hátterében is. A vírus egy másik 

törzsét mutatták ki Spanyolországban szúnyogokból, de ott USUV-fertőzéssel összefüggésbe 

hozható madárelhullásokat nem tapasztaltak. Bár a vírus közép-európai behurcolásának módja 

feltáratlan maradt, ez az eset is felhívja a figyelmet arra, hogy egzotikus kórokozók 

felbukkanása jelentős hatással lehet egyes vadon élő madarak populációira. Az egyelőre nem 

ismert, hogy miért a fekete rigók (illetve egyes bagolyfajok és házi verebek) mutatnak 
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fokozott érzékenységet a vírusfertőzésre, illetve hogy milyen hatásokra jelentkeznek 

járványszerűen vagy sporadikusan elhullások az egyes populációkban. Az eddigi adatok az 

USUV fertőzés közép-európai fennmaradására és jövőbeni további földrajzi terjedésére 

utalnak. 

A díszmadarak tartása egzotikus kórokozók behurcolásának további lehetőségét rejti 

magában. Egyes díszmadár-fajokat természetes élőhelyükön fogják be, majd értékesítik más 

kontinensek piacain. Ezeknek a madaraknak a mikrobiológiai státusza nem tisztázott; 

bizonyos kórokozók hordozói és ürítői lehetnek, veszélyeztetve a velük együtt tartott más, 

fogékony fajok egyedeit is. A kórokozók terjedésének visszaszorítása érdekében 

karanténozási intézkedéseket szokás foganatosítani. Sajnos számos vírus (pl. a papagájok 

polyomavírusa [Budgerigar fledgling virus], circovírusa [Psittacine beak and feather virus], 

vagy herpeszvírusa [Pacheco's disease virus]) évekig, vagy akár az állat élete végéig tartó 

fertőzést okoz. Fontos feladat ezért a karanténozási periódus alatt az esetleges vírushordozó és 

vírusürítő egyedek azonosítása. Ez specifikus vizsgálatokat igényel; bizonyos esetekben 

azonban az egyes betegségek kórokozói nem, vagy nem kellően ismertek, ami megnehezíti 

kimutathatóságukat. Jó példa erre az elsősorban nagytestű papagájok mirigyesgyomor-

tágulattal és gyakran a madarak elhullásával járó betegsége (Proventricular Dilatation 

Disease, PDD), amely régóta ismert és széles körben elterjedt kórkép. A betegség kóroktana 

korábban ismeretlen volt, bár a vírusos hátterét többen feltételezték. A közelmúltban két 

kutatócsoport, egymástól független kutatásai során új, korábban nem ismert vírusokat 

mutatott ki PDD-ben elhullott madarak szervmintáiból. A vírusok nukleinsav-szekvenciái a 

legközelebb rokonságot a bornai betegség vírusához (Borna Disease virus, BDV; 

Mononegavirales, Bornaviridae, Bornavirus) mutatták. Ezért az új vírusokat avian 

bornavírusoknak nevezték el. Saját vizsgálataink egyes magyarországi, ausztriai és 

németországi PDD esetekből származó kórszövettani és natív mintákból avian bornavírusok 

retrospektív kimutatására irányultak. A klinikai és kórbonctani vizsgálatok során korábban 

PDD pozitívnak talált madarak mintáit immunhisztokémiai (IHC) és RT-PCR módszerrel 

vizsgáltuk a vírusspecifikus fehérjék és nukleinsavak kimutatására. Az összes, PDD tüneteit 

mutató vizsgált papagáj legalább egy szervmintájából ki lehetett mutatni a vírusantigének 

jelenlétét. Főként az agyban és az intramurális ganglionokban, valamint az emésztőcső 

vegetatív idegeiben fordultak elő a vírusok. Az RT-PCR próbákkal következetesen ki lehetett 

mutatni a kórokozók nukleinsavát a mintákból; a nukleinsav szekvencia összehasonlítások 

feltárták, hogy a kimutatott vírusok az avian bornavírus több genocsoportjához tartoznak; 

főként a 2-es és 4-es csoportok képviselőihez mutatnak hasonlóságot. Vizsgálataink 

eredményei alapján megállapítható, hogy madár bornavírusok hazánkban is előfordulnak, és 

kóroki szerepük a PDD hátterében megalapozottnak tűnik. A kórokozók nagy valószínűséggel 

a fertőzött állat bélsarával ürülnek, bár az ürítés az eddigi vizsgálatok alapján alacsony 

intenzitású és szakaszos lehet. A tisztázatlan kóroktan és az intenzív nemzetközi papagáj-

kereskedelem a vírus széles körű elterjedését eredményezte. Az esetenként hosszú lappangás 

vagy tünetmentes hordozás megnehezíti a hordozó állatok azonosításának lehetőségét. 

Az újonnan felbukkanó vírusok kimutatása és a madárállományok védelme komoly 

kihívások elé állítja az állatkerti szakembereket. A laboratóriumi diagnosztikai vizsgálatok, 

illetve az azokhoz kapcsolódó kutatási együttműködés hasznos segítője lehet az állatkerti 

madarak egészségvédelmének. A kutatásokat az OTKA K67900 számú pályázat támogatta. 
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PATHOLOGY AND LABORATORY DIAGNOSTICS OF EXOTIC BIRDS 
Adequate post mortem examination, sampling and laboratory diagnostic techniques are crucial to the determination of the cause of 
death in exotic birds since a precise diagnosis determines the possibilities for the treatment and management of the affected 
population. Importance and peculiarities of clinical history, sample submission, sample processing, post mortem and various 
laboratory techniques are discussed. A list of differential diagnoses for lesions within individual organs is elaborated. Examples of 
typical cases demonstrating the application of these techniques are provided. 

 

Önmagában egyetlen diagnosztikai módszer csalhatatlanságában sem bízhatunk! 

- Kórelőzmény talán a legfontosabb. 

- Klinikai vizsgálat és a mintavétel pontossága nélkül nem megyünk semmire. 

- Laboratóriumi vizsgálatok eredményei csak így együttesen értékelhetők. 

Laboratóriumi módszerek 

I. Direkt kimutatás (kórokozó, antigén, nukleinsav) 

- Izolálás (in vitro, in vivo) 

- Festés (Stamp, ZN stb.) 

- Immunológiai módszerek (IH, IF, Ag ELISA, Wblot) 

- Molekuláris módszerek (PCR, hibridizációs módszerek) 

II. Indirekt kimutatás (ellenanyag) – szerológia 

- Agglutináció, precipitáció (a legtöbb gyorsteszt alapja) 

- HAG, IHAG, ELISA 

Kórbonctani mintavételezésre a legtöbb szerológiai tesztet kivéve valamennyi kiegészítő 

laboratóriumi módszer alkalmas. Ha lehetséges ne az állomány utolsó egyedét 

vizsgáljuk/vizsgáltassuk! 

Egzotikus madarak kórboncolása 

Hasonló a házimadaraknál alkalmazott technikához. Itt is a három fő rész: az állat leírása, 

külső vizsgálat, belső vizsgálat. 

1. Állat leírása 
részletesebb általában, mint a házimadaraknál, illetve nehezebb. Faj (alfaj), kor, ivar, 

gyűrűszám, chip (fénykép) – ha lehetségesek 
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2. Külső vizsgálat 
fejlettség, tápláltsági állapot, külső elváltozások (tollasodási zavar – Circovirus 

fertőzés; csontosodási zavar – angolkór, trauma; lábvégek – atkafertőzés, talpfekély, 

köszvény; csőr és környéke – trauma, atkásság; kloákatájék – hasmenés jelei, 

„ketrecbénulás”, Mycoplasma fertőzés; szem és környéke – Chlamydophila psittaci, 

Poxvirus; fejfüggelékek – baromfipestis, madártetű-atkásság) 

3. Belső vizsgálat 

- Benedvesített madár vágása – mint házi  

- Testüreg feltárása: légzsákok vizsgálata (gomba, fibrin: anatipestifer betegség, 

Mycoplasma fertőzés, E. coli fertőzés), szervek helyeződése, nagysága (MWD) 

- Lép, ivarszervek felkeresése  

- Szervek egyedi vizsgálata 

- Szív:  vérzés (fulladás, kolera, orbánc, kacsapestis) 

fibrin (E. coli, Salmonella, Mycoplasma, Riemerella, Chlamydophila) 

izomelfajulás (Derzsy-betegség) 

- Lép: megnagyobbodás: daganat (leukózis), félheveny-heveny fertőzés 

(orbánc) 

sorvadás: idült betegség (takarmánytoxikózis) 

gócok: főleg bakteriális fertőzés (E. coli, Streptococcus, orbánc, 

Salmonella), illetve reovírus fertőzés, márványlép betegség 

- Máj: megnagyobbodás: sepsis, heveny karbofurán-mérgezés,  

sorvadás: ólommérgezés 

gócok: főleg bakteriális fertőzés (colibacillosis, salmonellosis, kolera, 

yersiniosis, chlamydiosis, gümőkór, orbánc), leukosis, Pacheco, 

histomonosis 

- Vese: duzzadt (sepsis, heveny karbofurán mérgezés) 

fakó (köszvény, Polyoma) 

- Száj-garatüreg: nyálkahártyán felrakódás (trichomonadosis, A-vitamin 

hiány, Pox, Derzsy-betegség) 

- Nyelőcső: nyálkahártyán felrakódás (Candida fertőzés, kacsapestis), trauma 

(idegentest – horog) 

- Begy: nyálkahártyán felrakódás (Candida fertőzés, Trichomonas fertőzés) 

tartalom (rendellenes – mérgezés, begytej!) 

- Mirigyesgyomor: kitágulás (MWD) 

nyálkahártyahurut, vérzések (féregfertőzés, 

megabacteriosis, baromfipestis) 

- Zúzógyomor: tartalom (kavicshiány, ólommérgezés, drót-átfúródás…) 

- Bélcsatorna: tartalom vizsgálata, nyálkahártya vizsgálata: 

hurutos, fibrines, fekélyes, elhalásos: bakteriális (E. coli, 

Salmonella, Pasteurella, C. colinum, C. perfrigens), parazitás 

(Histomonas, bélférgesség, coccidiosis, giardiosis, 

trichomonadosis), vírusos (Astro, Corona, Rota, Reo, PMV) 

vérzéses: C. perfringens, mycotoxicosis 

- Bursa: Circovírus, toxinok 

- Légcső: nyálkahártyán felrakódás (Herpes, Adeno) 

paraziták: syngamosis, légcsőatkásság 
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- Tüdő:  hurutos gócok (Pasteurella, Riemerella, Chlamydophila, E. coli, 

Salmonella, Mycoplasma) 

granulómák: gombás (Aspergillus), gümőkóros 

- Csontok: angolkór (bordák, csöves csontok), „ketrecbénulás”(mellcsonti 

taraj, kloáka) 

- Ízületek és ízületi nedv: köszvény, Staphylococcus, Mycoplasma, Reovirus 

- Idegrendszer: agyvelő (trauma, WNV, fulladás, napszúrás, sómérgezés, 

gomba) 

perifériás idegek (Marek) 

- Szaporodási szervek: hím madarak: főleg tartási – takarmányozási hibák, 

(másodlagosan Pasteurella, Mycoplasma) 

tojók: főleg tartási – takarmányozási hibák, 

(Salmonella, EDS)  

 

Két példa kórbonctani labordiagnosztizálásra 

Chlamydiosis (ornithosis) 

Chlamydophila psittaci 

kórbonctan: jellegtelen: kötőhártya gyulladás, orrfolyás, hurutos tüdőgyulladás, hasmenés 

lenyomat: jellegzetes, Stamp-, Macchiavello festés – IC fészekszerű elrendezés (tüdő, máj) 

kórszövettan: Stamp-, Macchiavello festés, IH  

PCR  

Madarak Mycobacterium fertőzöttsége 

Mycobacterium avium komplexbe tartozó vagy egyéb (nem tuberculosis) Mycobacterium 

törzs (M. spp.) 

kórbonctan: leginkább a májban, lépben, tüdőben, esetleg a bélrendszerben tűszúrásnyi 

(diónyi), szürkésfehér gócok 

kórszövettan: jellegzetes granulómák, középen sajtos elhalás, epitheloid sejtek, óriássejtek – 

Ziehl-Neelsen festéssel pozitív coccoid pálcák 

tenyésztés: kihasználva a Mycobacterium-ok sav- és alkoholálló tulajdonságát. A táptalajokat 

37ºC-on inkubáljuk 4-6 hétig. Mycobacterium avium törzsek általában 10-14 nap 

után jelennek meg. Egyéb Mycobacterium törzsek gyorsabban (3-5 nap után) is 

megjelenhetnek, esetenként pigmentáltak.  

A törzsek pontos meghatározását molekuláris biológiai módszerekkel végezzük (Accu Proba, 

PCR, szekvenálás). 
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MADARAK GASZTROINTESZTINÁLIS PARAZITÓZISAI – 
A GYAKORLAT SZEMSZÖGÉBŐL… 

Lajos Zoltán 

DUO-BAKT Állatorvosi Mikrobiológiai Laboratórium 

lajosz@vnet.hu 

AVIAN GASTROINTESTINAL PARASITOLOGY – A REWIEW OF PRACTICAL EXPERIENCES 
The author presents the most frequent avian GI parasitosis by his lab’s experience. Coccidiosis, Ascaridia sp. and capillariosis are 
found the routine parasitological examinations in native fecal smear and flotation method. The most important situation for the 
indication of fecal parasitology the quarantine of new birds in a zoo-collection, but an exotic vet-practice has to send the fecal 
samples from birds with GI signs. 
The parasitosis as polyfactorial and emerging disease is given warning for avian practicioner to the important underlying causes – 
feeding and keeping. 

 

Noha ezen előadásnak ki kellene terjednie a téma szokásos területeire, a szerző inkább 

vizsgálati helyzeteket, és ezen keresztül a gyakori parazitózisokat mutatja be, saját 

tapasztalatain keresztül. Ha nem így tenne, a hallgatóság bőven tudna meríteni a kurrens 

parazitológiai szakirodalomból is… 

Ez azért fontos, mert a vizsgált bélsárminták eredményei egy igen szűk kört ábrázolnak. 

A mintákból mindössze néhány fontos parazitózis kerül elő, így a palettát jól jellemzi egy 

banális mondás, amelyet – kézi- és tankönyvek forgatásakor – szinte mindig szem elől 

tévesztünk: „A gyakori dolgok gyakoriak, a ritka dolgok ritkák!” 

Sajnálatos módon a vizsgált madárfajok rendszertani megoszlása olyan tág, a taxonokon 

belül a vizsgált minták száma olyan kevés, hogy szabályos statisztikát a szerző saját 

adataiból nem készített. Természetesen idézi az idevágó nemzetközi irodalmat. 

A fentiek taglalása után szerző saját tapasztalatain keresztül bemutatja a 

coccidiosisokat. Rávilágít, hogy e protozoon-csoport pontosan úgy találja meg „lehetőségeit”, 

ahogy azt egyetemi tanulmányaink során a baromfi-betegségeknél vagy később a baromfi-

telepeken tapasztaltuk. Tipikusan soktényezős, indikátor-betegségként funkcionálnak, és 

elhatalmasodás esetén önálló kórformaként uralják a kórbonctani képet. Az egzotikus praxis 

mindennapjaiban ez azt jelenti, hogy szinte bármely madárfajból előkerülhetnek. Különösen 

kell figyelni a frissen importált madarak megbetegedéseire, az állatszállítások kapcsán a 

gyűjteményekbe érkezett egyedekre, az elosztóközpontokra, kereskedések „átmeneti 

szállásaira”, a nagy létszámot tartó tenyésztőkre, kiállításokra… Egyszóval minden olyan 

helyre, ahol bizonytalan helyről származó állatokat mozgatnak, amelyek nehezen 

ellenőrizhetők, és a szakszerű tartás-takarmányozás helyzete átmenetileg romlik vagy 

hiányzik. 

Ha a teendőket ennek kapcsán kellene a szerzőnek rögzíteni, akkor egyszerű, ámde 

közismert tényeket említhet: döntő a karanténozás, és ezen időtartam alatt a bélsárszűrések 

elrendelése, indikálása. Fontos az is, hogy enterális megbetegedés esetén a bakteriológiai és 

parazitológiai vizsgálatokat egyszerre kell igényelni a laboratóriumtól!  

A szerző gyakran talál ascaridia-típusú petéket, Heterakis-okat, illetve (heveny 

megbetegedésekben is) capillariosist. Miután bemutatja e parazitákat, leszögezi, hogy a 

coccidiosisnál leírt epidemiológiai tényezők az említett nematoda-speciesek által okozott 

megbetegedésekre is fennállnak. 
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Előadása végén a szerző megjegyzi, hogy a madarak karantén-helyzeteiben és 

hasmenéses megbetegedéseinél sokkal gyakrabban kellene igénybe venni a parazitológiai 

vizsgálatokat, különösen az ábrázolt szituációkban. Az ugyanis, hogy szinte csak az itt leírt 

specieseket találja szerző a saját vizsgálatai kapcsán, felveti, hogy a viszonylag csekély számú 

vizsgálat miatt ilyen egysíkú a kép… 

A kérdés másik oldala az, hogy a magányos kedvencként tartott, évek óta egyforma 

körülmények között tartott hullámos papagáj hasmenését valószínűleg nem parazitózis 

okozza… 

Harmadik szegmensként hasznos az a tény, hogy a parazitológiai vizsgálat natív és 

festett bélsárkenetének megtekintése során gyakran lényeges „melléktermékek” kerülnek 

felszínre: coliform-dysbacteriosisok, -enteritisek, Clostridium-túlszaporodás, candidiosis, 

emésztési rendellenességek „látnak napvilágot”. 

 

(A szerző előadását szívesen bocsájtja az érdeklődők rendelkezésére.) 
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MADÁRMENTŐHELY A FŐVÁROSI ÁLLAT ÉS NÖVÉNYKERTBEN 

Dénesné Becsei Anna 

Fővárosi Állat és Növénykert 

becsei.anna@citromail.hu 

BIRD RESCUE EXPERIENCES AT THE BUDAPEST ZOO AND BOTANICAL GARDEN 
 The introduction of my presentation deals with the beginning of my bird rescue work at the Budapest Zoo, the foundation of the 
rescue station and I show some graphs about the data collected during this activity. Furthermore, I deal with some important 
experiences gained through the rescue work and ethics related to this issue. 

 

1997-ben egy új bemutatóhely nyílt meg az állatkertben, mely az „Élet és Halál Ház” 

elnevezést kapta. A kiállítás egyik részében az élet kezdeti szakaszát, a születést és a 

felcseperedést, másik részében az élet körfolyamatának utolsó fázisát, a halált figyelhetjük 

meg, a lebontó szervezetek munkálkodásán keresztül. E kettő között kapott helyet az a 

mentőmunka, melynek célja, hogy a természetes környezetükben valamilyen oknál fogva 

bajbajutott és segítőkész emberek által behozott hazai madáregyedeket meggyógyítsa, 

felnevelje, s mintegy második lehetőségként visszajuttassa a természetbe. 

Fontosnak tartottuk, hogy ez a tevékenység, mely eddig a kulliszák mögött, a háttérben 

zajlott, nyilvánosságot kapjon. Így a látogatók bepillanthatnak a mentőmunka 

mindennapjaiba, szembesülve a problémákkal, amik miatt a madarak ide kerülnek. Sokan itt 

ismerkednek meg először hazánk madárvilágának egy részével, s ebben az információs táblák 

is segítenek, rövid leírást adva a bekerült madarakról. 

A mentőhelyen kisebb-nagyobb nevelőboxok, kalitkák és röpdék várják a madarakat. 

Az orvosi szekrényben elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök találhatók. Számítógép is 

van, melyben a madarakról felvett adatokat tároljuk. 

Mentőhelyi szabályzat rendelkezik bekerülésüktől kezdve a védett és nem védett 

madarak "kezelési módjáról". 

Amikor a mentőhelyre behoznak egy madarat, akkor egy naplóba beírjuk az átvétel 

idejét, a behozó nevét és lakcímét, a madár fajnevét, nemét és korát, a megtalálás 

körülményeit és általános állapotát. Később ugyanide írjuk a mentési eredményt is. 

Az adatok felvétele 1985-ig nyúlik vissza, ekkor lettem ugyanis főápoló a Trópusi 

Madárházban, és fontosnak tartottam feljegyzéseket írni az ott lévő madarakról, így az oda 

behozott hazai madarakról is. 

Segítségükkel többek között képet kaptam arról, hogy milyen okok állnak a bekerülések 

hátterében, s ezekben mely gyakorisággal képviseltetik magukat az egyes fajok, csoportok és 

korosztályok. A mentőmunka sikerességére is választ kaptam. 

13 év adataiból nyert összefüggéseket 1999-ben az MME V. Tudományos Ülésén 

poszteren mutattam meg. Az azóta eltelt két év mennyiségileg módosított az adatokon. 

Kiugróan növekedett a behozott madarak faj- és egyedszáma, amit a mentőmunka nyilvánossá 

tétele magyarázhat (13 év: 87 faj, 776 egyed; 15 év: 98 faj, 1301 egyed). 

A mentőhelyre elsősorban Budapest és vonzáskörzetéből kerülnek be a madarak, 

reprezentálva annak madárvilágát. Két legnagyobb számban behozott faj a fekete rigó (Turdus 

merula) és a vörös vércse (Falco tinnunculus). A fekete rigók nagy száma nem csak 

előfordulási gyakoriságukat tükrözi, hanem a veszélyeztetettség mértékét is. A vörös vércsék 

magas egyedszáma a városban fészkelés jó lehetőségére utal, s a mentőhelyre a szárnyukat 

próbálgató fiatal madarak kerülnek be utcákról, épületudvarokból, többségükben épen. 



41 

 

A mentőmunka csúcsidőszaka a madarak költési idejére esik, s ebből következik, hogy 

a bekerülők zöme fiatalkorú. Ez az időszak elég fárasztó tud lenni számunkra, hiszen sokszor 

10-15 fiókát is kell naponta, óránként etetni. 

A kormegoszlásból az derül ki, hogy a madarak 74%-a fiatalkorú, és csak 26%-uk adult. 

Nagy arányuk a mentőmunka eredményességét a mérleg pozitív oldala felé billenti, mert nagy 

részük viszonylag épen kerül be, és "csak" fel kell nevelni őket. 

A bekerülési okok listáján a sérülések vezetnek. Súlyosságukat a pusztulások magas 

száma is jelzi, s legfőbb elszenvedői a ragadozó madarak. Ha csak emiatt hoznák be a 

madarakat, akkor a mentési eredményünk siralmas lenne. A meglőtt, áramütött madarak rossz 

állapotban, sokszor soványan kerülnek be. A szárnytörések jelentős része ízületben 

következik be, ami maradandó károsodást jelent, s ebből következik a zárttéri tartások magas 

száma. A kényszerű elaltatások a madarak egy részénél állapotuk súlyossága (itt is 

kiemelkednek az áramütések következtében beálló lábelhalások), a maradandóan 

károsodottaknál tartási problémák miatt következnek be, és ez bizony nem hálás feladat sem 

az azt végző állatorvosnak, sem a mentőhelyi dolgozónak. 

Gyakori, hogy a fővárosban a madarak az épületek üvegfelületeinek vagy vezetékeknek 

ütköznek. A ragadozó madarak (sok karvaly kerül be emiatt) az esetek egy részében enyhe 

agyrázkódással megússzák a dolgot. Ilyen esetben a kábult madarat egy nevelőboxba 

helyezzük, és üveg felőli részét letakarjuk, így biztosítva nyugalmát. Ez az állapot hamar 

rendeződni szokott, s ha a kondíciója jó, akkor még aznap vagy másnap elengedjük.  

A város egy nagy csapda is lehet a kóborló, vonuló (főleg fiatal) madarak számára. 

Nyár végén, ősszel törpegémeket, erdei szalonkákat és más madarakat hoznak be az utcákról, 

terekről szerencsére többnyire épségben. Ilyenkor vonulási útjuknak megfelelően a városon 

kívül engedjük el őket. 

A fiatal madarak bekerülésénak fő oka, hogy a fészket elhagyó önállótlan, még rosszul 

repülő vagy már önálló, de tapasztalatlan egyedeket segítő szándékból megfogják vélt vagy 

valódi veszélyeztetettség miatt. A városban kevesebb a rejtőzködési lehetőség, mint a 

természetben, s így könnyen szem elé kerülnek. Valódi veszélyeztetettség áll fenn, amikor 

macskás környezetben vagy az autók között találják meg a fiatalokat. A macskák igen sikeres 

ragadozók, ha még élve sikerül is elvenni megtalálóiknak a madarakat azoktól, a 

harapásokból eredő belső vérzésektől többségük a mentőhelyre kerülésük után röviddel 

elpusztul. 

Nagyrészt emberi behatások következtében kerülnek bajba a madarak. 

A természetes bekerülési okok közül az időjárás viszontagságai érintik leginkább a 

madarakat. A nyári, nyárvégi tartós, erős lehűlések elsősorban a levegőben vadászó fecskéket, 

és a velük rokon életmódú sarlósfecskéket (Apus apus) veszélyeztetik. A hosszantartó esős, 

hideg idő eltünteti a levegőben mozgó rovarok nagy részét, és az így fellépő táplálékhiány 

néha bizony megtizedeli fecskeállományunkat. A földre került, legyengült madarakat minél 

előbb meleg helyre kell vinni, és mentőhelyre kerülésükig az állatkereskedésben kapható 

lisztkukaccal (nagy lisztbogár [Tenebrio molitor] lárvája) vagy apró, sovány csirkehús-

darabokkal lehet etetni. 

Télen a leghidegebb hónapokban kerül be a legtöbb kiéhezett, lesoványodott madár. 

Legnagyobb számban és legrosszabb állapotban dankasirályok (Larus ridibundus) jutnak be 

hozzánk.  

A kiéhezés és lesoványodás (nem csak télen) a táplálék megszerzésének problémájára 

utal. A mentés eredményességét befolyásolja az éhezés időtartama és a madár testmérete. 

Ragadozó és nagytestű madarak jobban tűrik az éhezést. Kisebb madarak esetében minden 

perc fontos, ezért minél hamarabb hozzák be őket a mentőhelyre!  



42 

 

Nagyon legyengült madarak esetében először szőlőcukros, vitaminos víz rövid 

időközönkénti itatásával kíséreljük meg az energiaháztartást rendbehozni. 

A felnevelt, meggyógyított madarak testméretüktől függően nagy kalitkába, vagy a 

látogatóktól elzárt külső röpdébe kerülnek. Innét elvadulva és megerősödve kerülnek vissza a 

természetbe. Gyűrűzésük megoldott, mivel az állatkertben több egyesületi gyűrűző dolgozik. 

Az eredményes mentéshez hozzátartozik a madarak szakszerű elengedése, s ezt is madarászok 

végzik. 

Mentőmunkánk eredményessége bekerülési okonként változó, a munka egészére 

vonatkoztatva sikeres. A mentett madarak nagyobb része előnyösebb helyzetből kiindulva 

újra kezdheti életét a természetben. A madármentés karitatív tevékenység, ezért nem keresi és 

nem is mérlegeli a mentőmunka szükségességét, hanem segít a rászorulókon. Munkája 

mégsem öncélú, mert társadalmi igényt valósít meg, és adatokkal segíti a madártani kutatást. 

Itt szeretném tiszteletemet kifejezni mindazoknak, akik ezzel az – egész életet igénylő – 

munkával foglalkoznak és azoknak az embereknek, akik fáradságot nem ismerve, költségeiket 

nem kímélve – ha kell – éjszaka is behozzák az elesett madarakat, hogy segíthessünk rajtuk. 
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MADARAT TOLLÁRÓL… –  
AVAGY MADÁRMENTÉS A TERMÉSZETVÉDELMI MENTŐHELYEN 

Fekete Gabriella – Czuczor István 

Fővárosi Állat- és Növénykert 

feketegabi@hdsnet.hu 

BIRD RESCUE AT THE QUARANTINE STATION  
A part of the bird rescue of Budapest Zoo takes place at the Quarantine Station. In the last year we've treated a hundred of 
injured birds from different parts of the country. The most common problems: electrocution, poisoning, car accidents, collision with 
glass surfaces and gun-shot wounds. We are repatriating the successfully recovered birds, but this is not possible with permanent 
wounds so we are trying to find a place for them in other zoos or rescue stations. Unfortunately, some seriously wounded bird 
cannot be treated and the only way is the euthanasia. 

 

A Fővárosi Állat- és Növénykertben két mentőállomáson végzünk madármentést. Az egyik az 

Élet és Halál Háza, ahová leginkább kisebb méretű madarak kerülnek be, míg a másik a 

Hungária körúti Természetvédelmi Mentőhely, ahol főképp nagyobb termetű, illetve ragadozó 

madarak fordulnak meg.  

Az elmúlt évben közel 100 sérült, beteg madár került be hozzánk, az ország különböző 

pontjairól. Többnyire lelkes, állatszerető magánemberek hozzák be az állatkertbe a talált 

állatokat, valamint szoros kapcsolatban állunk a hortobágyi Górés tanyán levő 

madárrepatriáló teleppel, illetve a nemzeti parkokkal, és egyéb más szervezetekkel is 

sikeresen együttműködünk.  

Állatkertünkbe való bekerülésük után minél hamarabb állatorvosi ellátásban 

részesülnek. Állatorvosainknak nagy segítséget jelent a behozók által kitöltött 

formanyomtatvány, amely tartalmazza az adott állat megtalálásának körülményeit. Sokszor 

ebből egyből lehet következtetni a probléma eredetére (pl. áramütésre, ha magas feszültségű 

vezetékek alatt/közelében találtak az állatra). 

Leggyakoribb problémák: 

 áramütés (vezetékek) 

 mérgezés  

 autó okozta balesetek – elütések 

 üvegfelületeknek való nekirepülés  

 légpuska  

 

Állatorvosi ellátás után következik az állatápoló feladata. Először megfelelő helyen elhelyezni 

az állatot. A mentőhelyen több kisebb-nagyobb röpde áll rendelkezésünkre. A sérülés és az 

állat fajától függően kiválasztjuk a legmegfelelőbbet. Ezután figyelemmel kísérjük a további 

viselkedését, különösen azt, hogy a madár táplálkozik-e. Amennyiben ezt nem teszi, sajnos 

kényszeretetéshez kell folyamodnunk. Mivel vadmadarakról van szó, így ez nagy stressz a 

számukra. Bizonyos esetekben akár be is sokkolhatnak, ritkán ez végzetes is lehet. Így kellő 

odafigyelésre van szükség. 

A madarak gyógyulása akár hosszú hetekig is eltarthat, amelyet kezelések sokasága 

vagy műtét előzhet meg. A teljesen felgyógyult, megfelelő kondícióban levő állatokat ezután 

repatriáljuk pl. a fentebb említett Górés tanyán. Gyűrűzésük következtében a további 

mailto:feketegabi@hdsnet.hu
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sorsukról is információkat kaphatunk. Sokszor fészekből kiesett, talált fiókák is kerülnek be 

hozzánk, ezeket felnevelésük után megfelelő helyen és időben szintén repatriáljuk.  

Bizonyos maradandó sérülések miatt a bekerült madarak egy része nem helyezhető 

vissza az eredeti élőhelyükre, így ezeket az egyedeket állatkertekben, vadasparkokban 

próbáljuk elhelyezni. 

Továbbá vannak olyan súlyosan sérült madarak, amelyeknél az egyetlen megoldás az 

euthanasia.  

2009-ben a Természetvédelmi Mentőhelyen megfordult sérült madarak száma: 

 törpegém 1  példány 

 szürkegém 2 

 fehérgólya  15 

 barna kánya 1 

 egerészölyv 23 

 karvaly 3  

 héja 5  

 vörös vércse 31  

 vándorsólyom 1 

 macskabagoly 3  

 erdei fülesbagoly 6  

 gyöngybagoly 2  

 holló 1 
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SIKERTÖRTÉNETEK ÉS KUDARCOK A TERMÉSZETVÉDELMI CÉLÚ 
MADARAS TENYÉSZPROGRAMOKBAN 

Molnár Zoltán 

Fővárosi Állat- és Növénykert 

molnar@zoobudapest.com 

SUCCESSES AND FAILURES IN CONSERVATION BREEDING PROGRAMS OF BIRDS 
The classical "Big Five" mass extinctions (End Ordovician, Late Devonian, End Permian, End Triassic, and End Cretaceous) were 
caused by flood basalt events, sea level falls, anoxia, asteroid events, but lots of researchers admonish us, that we are running to 
the sixth one, caused by mankind. According to IUCN Red List 152 bird species may have been lost in the last 500 years and 1,227 
bird species are considered threatened with extinction. 
Reviewing extinct birds in historical ages - as Dodo, Moas, Elephant Birds, Great Auk, Passanger Pigeon and Eskimo Curlew we 
can detect different factors contributed to their end. These cognitions and the experiences collected during the species action plans 
(Nestor parrots, Chatham Island Black Robin, Kakapo, Whooping Crane, Andean Condor, Hawaii Goose, Pink Pigeon, Mauritius 
Kestrel or Northern Bald Ibis) can help us to preserve the endangered species, and eventually the biological diversity on the Planet. 

 

A földtörténet során számos faj tűnt el végleg a Föld színéről. Számos közülük az átlagos 1,5 

millió éves fajöltőt sem élte meg. Ezen kihalások részben egy csendes háttérkihalás 

eseményei, részben nagyobb természeti katasztrófák következményei. A földtörténet ismert öt 

nagy kihalási eseménye (ordovícium, devon, perm, triász, kréta) a madarakat kevéssé 

érintette, hiszen első képviselőik mintegy 165 millió éve jelentek meg a glóbuszon. Ezek a 

kihalások ez idáig természeti tényezők (tengerszintváltozás, oxigénhiány, vulkánkitörések, 

meteor becsapódás) miatt következtek, ám sok kutató véli úgy, hogy éppen most rohanunk a 

hatodik nagy kihalási esemény felé. Ez az első eset, amikor ezen történések nem külsőnek 

nevezhető tényezők miatt következnek be, hanem egy faj – jelesül az ember – annak fő 

kiváltója.  

Mai szemmel nézve a tollas dinoszauruszok, Archeopteryx, Confuciusornis, 

Hesperornis, Gallimimus vagy társaik egykori kihalása elfogadott tény. A történelmi időkben 

ismert fajok eltűnése, elvesztése azonban már nehezebben fogadható el. Az emberiség 

történetének korai időszakában, a népesség alacsony száma és helyhez kötöttsége miatt 

számos ma ható veszélyeztető tényező még nem merült fel. 

A Természetvédelmi Világszövetség listája szerint 1500 óta (alig több mint 500 éve!) 

152 madárfaj halt ki, zömmel emberi behatások közrejátszásával. Az utolsó 20 évben 18 faj 

tűnt el végleg, az utóbbi 10 évben 3 került a kihalt vagy a vadonban kihalt fajok közé. 

További 1227 faj tartozik a veszélyeztetett fajok közé, és 838 van közel e veszélyekhez. A 

szigetek elszigetelődött élővilága különösen nagy veszélyeztetésnek van kitéve, így Hawaii 

madárfaunájának 30%-át elvesztette ezen időszak alatt. Brazíliában 123, Indonéziában 114 

globálisan veszélyeztetett madárfaj fordul elő, de hasonlóan rossz helyzetben vannak az egyes 

országokhoz nem köthető tengeri madarak is. 

A legnagyobb veszélyt világszerte a mezőgazdaság és az emberi települések terjedése 

jelenti az erdők direkt irtásával és élőhelyek megszüntetésével, feldarabolásával. Mindezek 

mellett jelentős a behurcolt (zömmel ragadozó) fajok hatása, a közvetlen emberi zavarás és az 

általános környezetszennyezés, valamint egyes csoportok esetében a gyűjtés. Az ember 

okozta klímaváltozás következményei ugyanakkor még nem ismertek pontosan, ez hosszabb 

idő alatt fogja megmutatni hatásait. 
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Jelen előadásban/cikkben a már kihalt fajok és ez idáig sikeresen túlélt társaik sorsán 

keresztül mutatok be néhány példát a természetvédelmi törekvések sikertelen és sikeres 

programjaira. 

Dodó (Raphus cucullatus) 

A történelmi időkben kihalt fajok mára jelképpé vált faja Madagaszkár szigetének röpképtelen 

madara volt. Legközelebbi ma élő rokonai a sörényes galamb (Caloenas nicobarica) és a 

koronás galamb fajok (Goura spp.), tehát nem röpképtelen ősöktől származik. Bár 

Madagaszkár szigetén már a XI-XII. század óta megjelentek arab, maláj, majd portugál 

hajósok, az ő jelenlétük még nem jelentett komoly veszélyt a sziget élővilágára. Mindez a 

holland hajósok 1638-as megjelenésével véget ért. A mértéktelen vadászat (bár állítólag nem 

volt jó íze…), valamint az erdők kitermelése, és a behurcolt kutyák, macskák és patkányok a 

XVIII. századra végeztek e fajjal. E madár ihlette Gerald Durrell „A hahagáj” című művét. 

Moa fajok (Dinornithidae)  

Új-Zéland valaha élt, röpképtelen madarai. Sir Richard Owen először 1839-ben írta le, mára 

több nemben tíz fajukat ismerjük, melyek testtömege 18-230 kg között mozgott. Kihalásukat 

valószínűleg az 1300-as évektől betelepülő maori őslakók általi túlzott vadászat és 

fészekrablás, valamint egy nagytestű ősi ragadozómadár, a Haast-féle sas okozta. Mikor 

James Cook első európaiként 1769-ben a szigetre lépett, már nem élt egyetlen példányuk sem. 

Óriás elefántmadár (Aepyornis maximus) 

A világon élt legnagyobb madár, testtömege a 400 kg-ot is meghaladhatta, a Madagaszkár 

szigetén élt négy elefántmadárfaj közül a legnagyobb. Kihalásával kapcsolatban több teória 

létezik, a pleisztocén megafauna kihalásával egyetemben kérdéses, hogy a túlzott vadászat, 

behurcolt betegségek, klímaváltozás vagy az ősi Stephanoaetus koronás sas okozta-e. 

Valószínű, hogy ezek a tényezők együttesen hatottak; tény, hogy az 1880-as évek környékére 

a faj eltűnt a Földről. 

Óriás alka (Pinguinus impennis) 

A norvég hajósok dárdacsőrűnek, a spanyolok és portugálok pingvinnek (kövérnek) nevezték, 

utalva a testében felhalmozott zsírrétegre. Így tulajdonképpen e faj volt az „első pingvin”. A 

faj valaha az Atlanti-óceán teljes északi részén, így Európa partjainál is előfordult. A 

középkori kis jégkorszak után az 1500-as évekre visszaszorult az amerikai partok közelébe, itt 

pedig a mértéktelen vadászat – először táplálék gyanánt, később tolláért és a belőle nyert 

olajért hamar megpecsételte sorsát. Utolsó példányát 1844-ben verték agyon. 

Vándorgalamb (Ectopistes migratorius) 

Az Észak-Amerikában milliárd számra előforduló faj a mértéktelen vadászat (polgárháború 

szűkös élelemellátása, „sport”), fészektelepek felégetése, erdőirtások miatt különböző 

források szerint 1899-1902 között a vadonban kihalt. Utolsó élő példánya, Márta a cincinnati 

állatkertben múlt ki 1914-ben. Kihalásával kapcsolatos felvetés, hogy ebben (bár csak 1926-

ban írták le Amerikából) közrejátszhatott a behurcolt Newcastle-betegség. Kultúrtörténeti 

érdekesség, hogy J. F. Cooper „Bőrharisnya” című regényében a főhős e faj oktalan pusztítása 

és a természeti javak öncélú kihasználása miatt kritizálja a telepeseket – mindezt 1823-ban, 

közel egy évszázaddal a faj kihalása előtt. 
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Eszkimó póling (Numenius borealis) 

A naskari indiánok gyorsröptű, a patagonok csodás felhő néven említették, utalva hatalmas 

csapataira, melyek akár 90×400 méteresek is voltak, leszállva pedig 15-20 ha-t leptek el. 

Sajátos költésbiológiájú fajként az északi tundrákon fészkelt, és táplálékhiány esetén a fiókák 

teljes röpképessége előtt Labradorba, majd Dél-Amerikába vonult. Az út során rovarokkal és 

a fekete mámorka (Empetrum nigrum) bogyóival táplálkozott. Az 1870-es sziklás –hegység-

beli sáskajárást gyakorlatilag ez a faj fékezte meg. A sors szeszélye, hogy a földek 

feltörésével és művelésbe fogásával a sziklás-hegységi sáska (Melanoprus spreus) is kihalt 

1902-re. Az eszkimó póling kihalását a mértéktelen „sportcélú” és kulináris vadászat is 

siettette. Nem tudni, hogy az 1916-ban életbe lépett védelem késői-e, 1962-ben még 

fényképezték élő példányát Texasban, és egyes források szerint 2008-ban, Hollandiában 

sikerült lencsevégre kapni a fajt. 

 

Mik hát a lehetőségek, hogy a jövőben elkerüljük a hasonló, ember okozta fajkihalásokat? 

 

Első és legfontosabb feladatunk az élőhelyek és életközösségek in situ védelme. Ezek nélkül 

egyetlen faj sem képes hosszú távon fennmaradni. Bizonyos esetekben az ilyen irányú 

tevékenységek természetesen alkalmazhatnak állatkerti technikákat. 

Kényszermegoldásként szóba jöhetnek ex situ technikák, de tudni kell, hogy ezek igen 

drága akciók, és végső soron az élőhelyek védelme, rehabilitációja után az in situ védelmet 

kell támogatni. Ilyen esetekben igen fontos végiggondolni és megfelelően monitorozni az 

állományok egészségügyi helyzetét. Minden szabadon engedésnek igen nagy az 

állategészségügyi kockázata, hiszen egyrészt egy „sterilen” tartott állomány védtelen a 

szabadban előforduló banális kórokozókkal szemben, másrészt még nagyobb hiba, ha a 

fogságban tartott állatok olyan, általuk már ismert kórokozót visznek a szabadba, mellyel a 

vadon élő populáció még nem találkozott. 

A világ állatkertjei, így az Európai Akváriumok és Állatkertek Szövetsége (EAZA) is 

több tenyészprogramot tart fenn, melyek célja olyan fogságban tartott állományok szaporítása, 

melyek szükség esetén akár szabadon is engedhetők. A tartástechnológia kidolgozása ráadásul 

lehetőséget biztosít arra, hogy a faj igényeit, szaporodásbiológiáját még azelőtt megismerjük, 

mielőtt veszélybe kerülne. 

E munkákat támogatják a különböző mentőhelyek, ám ezek szerepe a fajok nagy 

részénél kevésbé természetvédelmi jelentőségű, általában fontosabb állatvédelmi és 

környezettudatos gondolkodásra nevelő szempontból. 

 

Saját környezetkárosító tevékenységünket és a fajokra gyakorolt negatív emberi hatásokat 

felismerve az elmúlt 150 évben több madárfaj esetében is zajlottak fajvédelmi tevékenységek. 

Bár ezek a projektek nem mindig és nem azonnal vezettek sikerre, több faj fennmaradása 

mégis indokolttá teszi folytatásukat. 

 

Nestor papagájok 

A nem valaha élt négy fajából kettő kihalt. Furcsa módon egyik fajuk a N. productus nevet 

viseli, másikuk (N. sp.) még a fajnév megszerzéséig sem jutott el. Ma élő két fajukból a kea 

(N. notabilis) néhány ezer egyedet számlál, állománya stabilnak tekinthető. Másik fajuk, az 

új-zélandi kaka (N. meridionalis) ezzel szemben több tényező által veszélyeztetett. A 

behurcolt emlősök, méhek, darazsak nem csak a tojásokat és a fiókákat fenyegetik, de 

egyesek táplálékkonkurrenciát is jelentenek. A fajvédelem fő iránya egyes állományok 
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predátor mentesített szigetekre helyezése, és vadvédelmi kerítéssel körülvett óriási kifutókba 

telepítése. A Karori Vadvédelmi Terület 8,6 km kerítéssel tizennégy emlősfaj kizárása után 

kezdte meg működését, a területen kikelt több mint 100 fióka, és egyéb védett fajok sikeres 

szaporodása igazolja létjogosultságát. 

Fekete cinegelégykapó (Petroica traversi) 

Az Új-Zélandhoz tartozó Chatham-szigetek bennszülött madarának állománya valószínűleg 

már a XIV. század óta hullámzik a betelepülő moriori törzs vadászatának, és az élőhely kis 

kiterjedése miatti érzékenységnek köszönhetően. Az 1970-es évekre a fő veszélyt a csökkent 

élőhely és a szürke vészmadarak üregépítő tevékenysége okozta, így a megmaradt 18 egyedet 

Mangere szigetére telepítették. A próbálkozás sajnos nem járt sikerrel, 1980-ra már csak öt 

egyed maradt. A faj megmenekülését a béranya rendszer jelentette; több fajjal való 

kísérletezés után, és a fiókák kirepülés előtti saját fajú fészekbe helyezésével. A ma élő 

mintegy 250 fekete cinegelégykapó egyetlen tojó, „Öreg Kék” leszármazottai, ami felülírta a 

genetikai variabilitás és a palacknyak effektus beltenyésztettségre gyakorolt hatásairól alkotott 

elképzeléseinket. 

Bagolypapagáj vagy kakapo (Strigops habroptilus) 

A kakapo, a világ egyetlen röpképtelen papagája Új-Zéland három szigetén fordult elő, de az 

ember által behurcolt fajok (főként hermelin, macska, patkány) előretörésével állománya 

drasztikusan csökkent. Megmentésére már 1891 óta folynak kísérletek. Akkor az állomány 

egy részét áttelepítették ragadozóktól mentes szigetekre, ám a hermelinek egy része átúszott e 

szigetekre, és hamarosan megjelentek az elvadult macskák is. 1950-1989 között egy másik 

program keretében részben fogságban tenyésztéssel, részben élőhely kutatással és 

védelemmel próbálkoztak, kevés eredménnyel. A megoldást 1989-ben a Kakapo Recovery 

Plan jelentette, mikor is a még élő egyedeket áttelepítették négy szigetre. A szigeteket 

előzőleg mentesítették a veszélyt jelentő egyéb fajoktól, és szükség esetén kerítéssel is 

levédtek területeket, ezzel tizennégy emlősfajt tartva távol e részektől. E területeken a 

szaporodást segítő tápnövények ültetése után a madarak mindegyikét egyedi nyomkövetővel 

ellátva, gyakorlatilag név szerint ismerik az összes egyedet. E területek nem csak a 2010-ben 

élő 123 kakaponak adnak menedéket, de más veszélyeztetett fajok is ide kerültek 

betelepítésre. 

Lármás daru (Grus americana) 

A faj élőhelyei a XX. század elején a mocsarak lecsapolásával rohamos csökkenésnek 

indultak, 1941-ben már csak 21 vadon élő egyede volt ismert. 1967-es védetté nyilvánítása 

után több program indult meg, különböző sikerekkel. 1975-1989 között kanadai daru (Grus 

canadensis) pótszülőkkel neveltettek lármás darut, de mivel a felnevelkedett állatok e fajnak 

udvaroltak, a programot elvetették. Egy másik kísérlet folyt a floridai nem vonuló populáció 

védelmére, mérsékelt eredményekkel. A jónak tűnő megoldást a Wisconsin-Florida között 

vonuló állomány erősítése jelentheti. Ennek során mesterséges neveléssel és kanadai ludaknál 

(Branta canadensis) már bevált ultralight sárkányrepülős vonulási útvonal tanítással folynak a 

visszavadítások. A fajnak 2007-ben 340 vadon élő és 145 fogságban tartott egyede volt 

ismert. 

Kalifoniai kondor (Gymnogyps californianus) 

A kaliforniai kondor állománya a vadászat, az ólommérgezés és az élőhelyek általános 

csökkenése miatt került a XX. század második felében végveszélybe. A megmaradt 22 egyed 
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1987-es befogása után két állatkert (Los Angeles Zoo, San Diego Wild Animal Park) vállalta 

tenyésztését. A szülőpárok tojás elvétel utáni másodköltése és a mesterséges nevelés emelte a 

fiókák számát. Már 1988-ban kísérleti céllal szabadon engedték egy rokon faj, az andesi 

kondor (Vultur gryphus) néhány tojóját (hímek hiányában megakadályozva ezzel 

szaporodását), vizsgálva azok szabadon engedés utáni viselkedését és az élőhelyek állapotát. 

Faunaidegen faj lévén, ezeket később visszafogták. Az első kaliforniai kondor repatriálásra 

1991-92-ben került sor Kaliforniában, és 1996-ban a Grand Canyon-nál. Az állatokat 1994 óta 

kondícionálják a két fő veszélyforrás (ember, elektromos vezetékek) elkerülésére. 2003-ban 

kikelt a program első vad fiókája, 2010 februárjában 348 kaliforniai kondor él a világon, 

ebből 187 a vadonban. 

Hawaii lúd (Branta sandvicensis) 

James Cook 1778-ban még mintegy 25.000 példányra becsülte állományát, ez 1952-re 30-ra 

csökkent. A veszélyeztető tényezők fennállása miatt az állatokat befogták, és a Peter Scott 

neve fémjelezte Wildfowl and Wetland Trust (Slimbridge) vezetésével megkezdődött a 

fogságban szaporítás. Mára mind Hawaii-ra, mind egyes környező szigetekre visszatelepítésre 

került, 2004-ben mintegy 800 madár élt vadon, 1000 fogságban, és a szám azóta tovább nőtt. 

Rózsaszín galamb (Streptopelia mayeri) 

A Mauritius-on élő faj a klasszikusnak mondható élőhelyvesztés és a behurcolt ragadozók 

kártétele miatt 1991-re csak tíz példánnyal képviseltette magát Földünkön. Az utolsó 

pillanatban megindult védelmi lépéseket a Durrell Wildlife Conservation Trust és a Mauritian 

Wildlife Foundation koordinálta. A 2005-ben élő 360 egyedből 75 szabadon engedésre került 

környező, ragadozómentes szigeteken, de a fogságban való szaporítás tovább folyik. 

Mauritius-i vércse (Falco punctatus) 

A szigetlakó fajokat általánosan érintő sérülékenységen (erdőirtás, ciklonok) túl a DDT és a 

behurcolt ragadozók 1974-re öt egyedre csökkentették állományát. Technikai okok miatt a 

kezdeti védelmi lépések ráadásul nem jártak sikerrel. 1980-ban a Cornell University és a 

Jersey Zoo (később Durrell Wildlife Conservation Trust) segítségével azonban sor került az 

első szabadon engedésre, 1984-ben már 50 állat élt. A program sikeressége révén 1994-ben 

fogságban már csak egy kis biztonsági populációt tartanak fenn, a szabadban napjainkban 800 

ivarérett mauritius-i vércse él, és az élőhely még további 50-150 egyedet bír el. A faj igen 

alacsony egyedszámról való megmentése e faj esetében is felveti a beltenyésztési leromláshoz 

vezető gének természetes kiszelektálódásának lehetőségét az évszázadok alatti állomány 

ingadozás során. 

Tarvarjú (Geronticus eremita) 

A faj európai állománya 300 éve eltűnt, 1999-re mindössze 220 egyede maradt Marokkóban, 

míg a török, szír állományokról nem rendelkeztünk adatokkal. Az élőhelyek védelme mellett 

több projekt indult, a faj visszatelepítését és szokásait vizsgálva, ezeket ma már az 

International Advisory Group for the Northern Bald Ibis szervezet koordinálja. A Konrad 

Lorenz Institute 1997 óta Gruenau mellett tart fent szabadon élő állományt kutatási céllal, 

pillanatnyilag 40 madárral. A Waldrappteam.at 2002 óta vezet néhány madarat Észak-

Olaszországba, már van sikeres visszatérésük. Törökországban Birecik környékén 1989 óta 

működik félvad telep, amely hosszú ideig nem működött sikeresen, de az elmúlt években 100 

példányra nőtt állományuk. A 2002-ben újra felfedezett vonuló szír állomány védelmét 

Palmyra környékén próbálják megoldani, de a telelőhelyek ismeretlensége (Jemen, Etiópia?) 
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és gyengén kutatott volta nehezíti a munkát. A marokkói Souss-Massa Nemzeti Parkban 1994 

óta folyó munkák hatására az állomány itt a legstabilabb, az 1999-es 220-as mélypontról 

feljött 450-re. A másik marokkói programban, a Bechar el Kheir tenyésztelepen 1999 óta 

szabad röpdés tenyésztés folyik későbbi szabadon engedési céllal. A spanyol Proyecto 

Eremita program 2003 óta enged szabadon tarvarjakat Cádiz környékén, 2008-ban sikeresen 

költött az első pár a közelben. Mindezek mellett mára a faj állatkerti szaporítása megoldott, a 

fogságban tartott állomány meghaladja az 1200 egyedet, melyek kétharmada 10 év alatti, így 

akár alkalmas is szabadon engedésre. 

 

Fenti nemzetközi tenyészprogramokhoz és visszatelepítésekhez hasonló programok 

Magyarországon is folytak illetve folynak, ez idáig sajnos nem túl nagy sikerrel. Az 1984-

1992 közötti kékcsőrű réce (Oxyura leucocephala) visszatelepítési kísérlet során elengedett 

madarak eltűntek, a gyűrűzött egyedekről megkerülési adatok sem állnak rendelkezésünkre. 

Az uhu (Bubo bubo) állomány erősítésére 1987-1991 között behozott és szabadon engedett 

141, zömmel fiatal madár nagy többségéről nincs információ. A túzok (Otis tarda) védelmére 

létrehozott Dévaványai Túzokvédelmi Állomás 1975 óta működik, de hatása a vadon élő 

állományra megkérdőjelezhető. A 2006-ig Dévaványán jelölt 545 madárból mindössze 4 

megkerülés ismert. Az Őrségben megindult siketfajd (Tetrao urogallus) tenyésztés a faj 

későbbi visszatelepítését célozta, pillanatnyilag sem a szaporítási eredmények, sem az élőhely 

kezelések nem teszik lehetővé a tervek végrehajtását. Legígéretesebb talán a Nyírségben 

2005-ben indult nyírfajd (Tetrao tetrix) védelmi program, melyben jelenleg több telepen száz 

egyed feletti tenyészmadár található, és néhány éven belül elképzelhető a visszatelepítés. 

Lényegesen sikeresebbek a hazai in situ programok. A kiemelt parlagi sas (Aquila 

heliaca) és kerecsensólyom (Falco cherrug) védelmi program mellett számos olyan 

fajvédelmi, állományerősítési munka zajlik, melyek nélkül egyes fajok (rétisas, túzok, fehér 

gólya, gyöngybagoly és egyéb fajok) állománya nem lehetne stabil. 

Mindezek mellett az Európai Akváriumok és Állatkertek Szövetségének (EAZA) 

kötelékében a hazai állatkertek részt vesznek világszinten veszélyeztetett fajok (tarvarjú, 

pápaszemes pingvin, egyéb fajok) tartásában és sikeres szaporításában. 

 

Joggal merül fel a kérdés, hogy a természetvédelmi célú szaporítással, visszatelepítéssel és 

fajvédelmi törekvésekkel haladó vagy konzervatív álláspontot képviselünk-e. Ha azt vesszük 

figyelembe, hogy az emberi faj is az evolúció terméke, tekinthetjük álláspontunkat 

konzervatívnak, hiszen e logika szerint az általunk okozott természetpusztítás és élőhely 

átalakítások is e folyamat részei. Haladó álláspont szerint azonban nem csak hogy először 

történik meg a Föld története során, hogy potenciálisan egy faj okoz globális kihalásokat, de 

először van arra is lehetőség, hogy e folyamatokat lassítsuk vagy megakadályozzuk. 

Összességében fajvédelmi törekvéseinket több tényezővel is magyarázhatjuk.  

Először is a biológiai sokféleség megőrzésének szükségességével. Ebben a bonyolult 

rendszerben egy halászháló összetettségéhez hasonlóan bármely szem elvágása, kiesése 

esetén előre nem tudjuk megjósolni annak következményeit.  

Másodsorban a genetikai értékek sok esetben közvetlen gazdasági értékké válhatnak, s 

bár ez jobban ismert a gazdasági haszonállatok körében, egyre jelentősebb a vadon élő 

állományok esetében is.  

A harmadik ok – ne tagadjuk – erős érzelmi kötődésünk a minket körülvevő világhoz. 

Ezt használják ki az egyes természetvédelmi kampányok zászlós- és esernyő fajok 

kijelölésével, melyek segítségével könnyebb hatni a közvéleményre, illetve rajtuk keresztül 

nagyobb élőhelyi közösségeik is védhetők. 
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QUARANTINE AND PREVENTIVE MEDICINE IN EXOTIC BIRDS 

Timossi, Linda 

Valcurone Clinica Vetrinaria, Missaglia, Italy 
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The main concept of quarantine, that is „to keep away known infective diseases from a stable 

environment”, was already clear in the medieval ages, when in Venice, human immigrants 

were kept separate from the local population for a period of 40 days, to limit the danger of 

propagation of bubonic plague.  

The word quarantine, from ancient Italian quarantena, and meaning „forty days”, is not 

based on a scientific reason, but rather on the number of days the bible said Christ spent in the 

desert.  

Nowadays the reason to establish a quarantine protocol is based on scientific knowledge 

of transmissible diseases and the duration of the quarantine depends on the species we are 

dealing with and the most common diseases in a given zoological group. 

Quarantine 

A good management program to keep exotic animals/birds in captivity should include a 

quarantine protocol and a good quarantine is the main component of a preventive medicine 

program in any exotic animal collection. This is especially true when dealing with animals 

like birds that have an innate capacity to hide the symptoms of disease.  

All the new animals entering in a well established collection should be quarantined 

under the supervision of a veterinarian and the isolation should be continued for a period not 

less than 6 weeks. If, during the aforementioned period, additional birds are introduced into 

the quarantine area, the quarantine period and the procedures should start again from day 

zero.  

During quarantine prophylactic procedure and test should be performed. It is advisable 

to run a simple physical examination of the animals on their arrival, but to delay a few days 

deeper testing, when the animals feel more comfortable with the new environment. 

Depending on the bird species, the following tests may be recommended: 

- Physical examination. 

- Evaluation of ecto-parasites. 

- Complete blood test (hemogram and blood chemistry panel). 

- Direct and flotation fecal examination, to be run at least twice. 

- Cloacal culture for potentially dangerous bacteria and fungi.  

- Antigenic and antibody search of Chlamidophyla. 

- Viral testing (Newcastle, Avian Influenza, Psittacine Circovirus, Avian 

Polyomavirus, Avian Bornavirus and specific Herpesvirus, when applicable). 

During this period there is the possibility to eventually treat the animals if necessary. 

Further, if possible, the blood sera should be stored in a –70º C or –20º C freezer in order to 

be able to perform a retrospective disease evaluation.  

Complete medical records of the birds should be done during the quarantine period.  
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Further, a necropsy of all the animals that would eventually die during the quarantine 

period must be done and all the tissues collected be submitted for histopathology.  

Facility and Personnel 

The ideal place for a quarantine facility is a completely isolated area from the main bird 

collection, in order to avoid physical contact, prevent transmission of infective agents and 

avoid aerosol and drainage contamination.  

Further, considering that if during the quarantine period additional birds are introduced 

into the isolation room, the process should start again from day zero, it would be wise to use 

more than one room for the quarantine. 

If this is not possible, do not introduce animals till the quarantine time is over, then 

disinfect the room/area properly before introducing new animals. 

A person should be designated for the care of the quarantined animals.  If this is not 

possible the care of those animals should be the last duty of the daily routine with all the 

animals of the collection. 

It is very important that the person in charge of the quarantine wears appropriate 

clothes, covered shoes or rubber boots, for specific use in the quarantine only. A foot bath 

with proper disinfectant should be placed in front of the main entrance and of each door of 

every isolation room and the solution should be replaced daily. The cleaning and feeding tools 

should belong only to the quarantine facility/area. 

As a rule it would be better to alternate two or three different disinfectant solutions in 

the foot bath and during routine cleaning. 

Cleaning should create as little dust as possible, since birds are very sensitive to 

respiratory inflammation caused by dust.  

During the quarantine period it is also very important to create an environment as 

comfortable as possible for the animals, in order to avoid any further stress situations, by 

offering them appropriate perching material of the right size, establishing appropriate 

conditions of temperature, humidity, and light. 

Water 

Control of the water quality is a key point in any quarantine and a high quality water should 

be available for waterfowls, shore birds, flamingos, storks, spoonbills and seabirds in general. 

Nutrition 

The animals need a well studied feeding protocol suitable for the different species hosted in 

the quarantine. 

Preventive health program 

Routine health monitoring should be performed on a regular basis and for different groups of 

birds an adequate medical control should be established.  

If the collection is closed, a very deep check of all the flocks it is not necessary unless 

the presence of particular symptoms are observed. The endemic problems of the collection 

should be taken under particular observation. 

Of course in case of animal exchanges with other bird collections or zoos, quarantine is 

imperative. 
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A good help for the organization of a preventive health program is the record-keeping 

of the medical reports of every animal, that should include: 

- Bird‟s identification, (MC or leg band number)  

- Location  

- Gender and if it has been established by DNA testing or surgically. 

- Age  

- Parents ID especially if the animals are born in the collection.  

- Previous medical history (including previous health screens, weight, feather 

condition medical problems, diagnostic test results, treatments, anesthetic data) 

- Breeding status.    

Pest control is also very important in the health management of a bird collection. Rodents and 

insects can carry agents potentially dangerous for the birds. Further rats can disturb the 

breeding pair, by entering into the nest box and killing offspring, or killing smaller species.   

The use of a special device when building the aviary can keep rodents out of the cages.  

The use of insecticides for the control of insects alone is not always completely 

effective and sometimes dangerous for the birds.  

Cleaning of the aviary can help in keeping the rodents and wild birds like pigeons and 

doves, far from the cages.   

Storing the food in a cool and dry room, with all the open packs stored in sealable 

containers to prevent contamination by insects and rodents will also help.    

Control of the nest boxes, hygiene in the incubation room and incubator, control of the 

chicks at hatching, control of poorly producing breeding pairs during non breeding season, 

necropsy of all the not hatched eggs are a fundamental part of the health management 

program.   

There are some other risk factors to taken under consideration, such as wild birds, that 

can carry pathogen agents.  

Keepers that breed their own birds are also potential carriers of pathogens, thus ideally 

they should have clothes and shoes that they wear only at work.   
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It is of primary importance for the avian practitioner and even more for the avicultural 

veterinarian, to focus on the normal development process of the avian chick, in order to 

identify any problem before it is too late. 

While there are many possible indicators for what the health of a young chick is 

concerned, a good clinical examination of the patient, a thorough evaluation of the collection 

and its premises are still needed to spot what is good and what is bad in the general 

management of a commercial aviary.  

Things that should be considered, when dealing with single, neonate patients are:  

- Growth rate 

- Regular body proportions (versus “stunted” chick) 

- Normal posture for the species 

- Hydration status 

- Skin color, texture and fat deposits 

- Regular feather development 

- Normal shape of the beak 

- Tone and thickness of the crop 

- Presence of foreign material in the crop 

- Feeding response (according to species behavior) 

- Normal production and appearance of feces. 

Routine checks of the chicks in the nursery 

Avian neonatology involves not only the medical check of single young patients which are 

sick, but also the control of flocks of birds in nursery settings. Routine check-ups will allow 

the clinician to have a detailed history of every chick and identify earlier any deviation from 

normality, so that potentially ill birds can be isolated from the other chicks in the nursery, as 

soon as possible. 

How to identify a healthy, or a sick chick 

Sick chicks are generally easier to identify than adult birds, as they do not need to hide their 

symptoms, yet. Obviously, there are typical clinical symptoms to be aware of. In our 

experience, any chick that is deviating from the normal behavior for the species may have a 

problem and should be carefully monitored. 

Critically ill neonates 

Young chicks can die very quickly, when seriously ill. For this reason a symptomatic 

treatment must be started immediately after discovering a sick chick. In most cases test results 

will be available after when is clear whether the treatment is successful, or not.  

Selected Neonatology Cases 
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EMBRIÓFEJLŐDÉSI RENDELLENESSÉGEK ÉS AZOK 
LEHETSÉGES OKAI MADARAKNÁL 

Bogenfürst Ferenc 

Kaposvári Egyetem, Állattudományi Kar  

bogenf@vipmail.hu 

EMBRIONIC MALFORMATIONS AND ITS POSSIBLE CAUSES IN BIRDS 
Embrionic malformations are much more frequent in birds as in mammals. The principal reason is that the eggs are more directly 
influenced by environmental conditions. The abnormalities are to recognise by malpositions or deformed embrios. Common cause 
of the late embrionic mortality is the malposition of the embrio in the egg, therefore unable to hatch. This malpositions are 
demonstrated in the paper. Deformed embrios die already at the last days of incubation. The reason of death in shell that embrios 
are unable to pick the shell at change of gas exchange (from allantoic respiration to pulmonary). The symptoms of embrionic 
abnormalities and the possible causes are demonstrated in this paper.  

 

Bevezetés 

A keltetőtojások minősége alapvetően meghatározza azok keltethetőségét. A tökéletlen 

összetételű, különböző defektusokkal terhelt tojásokból a leggondosabb keltetés mellett, a 

legjobb keltetőgépekkel sem lehet jó keltetési eredményt elérni. A keltetés előtt és alatt 

elkövetett hibák negatív hatása megsokszorozódik, ha maga a tojás sem kifogástalan 

minőségű (pl. betegség, vitamin- és ásványianyag hiány, genetikai leromlás valamelyikével 

terhelt). Számolni kell azzal is, hogy a kikelt naposoknak sem mindegyike éri el a 

szabványban előírt minőséget, így nem értékesíthetők.  

Az embriófejlődés kritikus szakaszai 

A madárembrió keltetés alatti elhalásának kedvező körülmények között is két csúcsa van. Az 

összes kiesésnek kb. 25%-a (összesen kb. 1,5%) a keltetés 2., 3. és 4. napja folyamán, míg kb. 

50%-a (összesen 3,0%) a kibújást megelőző 3-4 napon következik be. Ezeket tehát az 

embriófejlődés kritikus szakaszainak tekinthetjük. Az első szakasz az embrió életének két 

fontos élettani változásával esik egybe. Az egyik a véredényrendszer, a vérkeringés 

kialakulása a keltetés második napján, a másik a táplálék változása az egyszerű 

szénhidrátokról az összetettebb fehérjékre és zsírokra. Bármilyen keltetési hiba ebben a 

szakaszban sokkal érzékenyebben érinti az embriót, mint a későbbiekben. Megzavarja ezeket 

a folyamatokat, ezért az anyagcsere termékei (CO2, ammónia, tejsav) a vérben 

felszaporodnak, aminek következtében az embrió azonnal elpusztul vagy legyengül. A 

legsúlyosabb hiba a keltetőgép túlfűtése, mert az amnion kialakulása erre az időre még nem 

fejeződött be, és így védelmi funkcióját nem tudja betölteni. 

A második szakasz a tüdőlégzésre áttérés, a kibújás kritikus időszaka, ami az embriótól 

rendkívüli erőfeszítést kíván, egyben stresszhatás is érvényesül. Csak egészséges embrió 

képes ezt végrehajtani, ezért a már korábban legyengült vagy valamilyen embriófejlődési 

rendellenességgel terhelt egyedek ebben a fázisban elpusztulnak, befulladnak.  

Az embriófejlődési rendellenességek 

A madaraknál sokkal gyakoribbak az embrionális kori rendellenességek, mint az emlősökben. 

Ennek fő oka, hogy a tojásokat - az emlősökhöz képest - a környezeti hatások sokkal 
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közvetlenebbül érik. A rendellenességek a helytelen fekvésekből vagy a torz, abnormális 

embriókból felismerhetők.  

Rendellenes fekvések 

A késői elhalások gyakori oka a magzat rendellenes elhelyezkedése a tojásban, aminek 

következtében képtelen a kibújásra. A helytelen fekvések a következők: 

- a fej a combok között 

- a fej a tojás hegyes végében 

- a fej a bal szárny alatt 

- a fej nem a légkamra felé irányul 

- a láb a fej fölött van 

- a fej a jobb szárny fölött található 

- az embrió keresztben fekszik a tojásban. 

Az első eset normálisan előforduló átmeneti elhelyezkedés, ami után helyes fekvés alakulhat 

ki. Az ilyen helyzetben talált, befulladt embriók vagy az elhalás korát jelzik, vagy a 

fejlődésben való lemaradásukat. 

Rendellenesen fejlett embriók 

Az abnormális embriók nagy része már a keltetés utolsó napjaiban elpusztul. A befulladás oka 

az, hogy a gázcsere-változáskor a héjat nem képesek feltörni.  

A rendellenességek a következők lehetnek: 

- kis fej, torz fej, agysérv 

- kidülledt szem, egyik vagy mindkét szem hiánya vagy fejletlensége 

- papagájcsőr, keresztcsőr, rövid csőr 

- görbe gerincoszlop 

- szétterpesztett lábak 

- megvastagodott láb, rendellenes comb, begörbített lábujjak 

- a nyak és a lábak paralízise 

- a szárny hiánya 

- fel nem szívódott sárgája 

- be nem gyógyult, vérző köldök 

- ragacsos pihe, fejletlen pihe, göndör pihe 

- törpeség 

- általános gyengeség 

- nagy, duzzadt has 

- rendkívül halvány bőr. 

Az embriófejlődés első kritikus szakaszában fellépő megnövekedett arányú embrióelhalás 

okainak tisztázására elsősorban a törzsállományt, illetve a tojásrakást követő tojáskezelés és  

-tárolás körülményeit kell megvizsgálni. Az embriófejlődés középső szakaszában 

bekövetkezett nagyobb mérvű pusztulásnak - a keltetés durva hibáitól eltekintve - a 

törzsállomány nem megfelelő takarmányozása a legvalószínűbb oka. Ha az embrióelhalás a 

keltetés utolsó napjaiban normán felüli, ez az embrió korábban szerzett legyengülésének lehet 

a következménye (takarmányozási hiányosság, betegség következtében), vagy a keltetésben 

elkövetett hibák okozhatják.  
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Bizonyos számú embrió akkor is elpusztul, ha a tojásokat a megtojást követően 

optimális körülmények közé helyezzük. A lehetséges ok ilyenkor a tojásban keresendő, mert 

meghatározott táplálóanyagok hiányoznak, illetve túlsúlyban vannak, vagy kórokozók 

kerültek bele a törzsállomány betegsége miatt, de genetikai háttere is lehet.  

Az embrióhalandóságot előidéző okok két fő csoportra oszthatók: a tojásban rejlő, és a 

külső környezetből származó tényezők, azaz a helytelen tojáskezelés a keltetés előtt és alatt. 

A tenyészállatok tartásának és takarmányozásának hatása a keltethetőségre 

A keltetőtojások minősége alapvetően meghatározza azok keltethetőségét. A tökéletlen 

összetételű, különböző defektusokkal terhelt tojásokból a leggondosabb keltetés mellett, a 

legjobb keltetőgépekkel sem lehet reális keltetési eredményt elérni.  

A keltethetőségnek a tenyésztojások összetételével, az embriófejlődés szabályosságával 

való összefüggésének kiderítése, továbbá a keltetés alatti elhalások, kiesések oknyomozása 

laboratóriumi hátteret igényel. Ilyen specializált laboratóriumaink nincsenek, illetve csak 

részvizsgálatokra állnak rendelkezésre. A nehézségeket az is növeli, hogy alapszintű 

kutatások hiányoznak az előbbi kérdéskörre vonatkozóan, így gyakorló szakembereink a 

tojások minőségének megítélésében csak a legelemibb, makroszkóposan is észlelhető 

jegyekre hagyatkozhatnak: a keltetőtojások tömege és alakja, a tojáshéj színe, minősége és 

vastagsága, a szik és a fehérje aránya, a fehérje viszkozitása és színe, a légkamra nagysága és 

elmozdulása, a vérfolt és a húsfolt jelenléte. 

A keltethetőségre ható tartástechnológiai faktorok közül a hőmérséklet szerepét 

emelhetjük ki. A szélsőségesen hideg vagy meleg napokon termelt tojások keltehetősége 

rosszabb. Természetesen 1-2 napos lehűlés vagy felmelegedés nem jár ilyen 

következménnyel, hosszabb idejű hatásról van szó. Nyári nagy melegben a keltethetőség 

esetenként átlagosan 5 %-os romlása egyrészt a tojók takarmányfelvételének csökkenésére (az 

embriófejlődéshez szükséges táplálóanyagok hiánya), másrészt a helytelen tojáskezelésre 

vezethető vissza, hiszen a keltetőtojások minősége a szokásoshoz képest sokkal gyorsabban 

romlik.  

A takarmányozási hibák - a fehérjék és zsírok mennyiségi vagy összetételbeli 

hiányosságai; egyes ásványi anyagok és vitaminok hiánya, toxikus anyagok jelenléte - negatív 

hatással vannak mind a tojástermelésre, mind a tojások alkotórészeinek arányára, 

összetételére, következésképpen a keltethetőségre. E kettő együttes és hirtelen romlása nagy 

valószínűséggel betegségből vagy takarmányozási problémából eredhet.  

A tojás fehérje-, zsír- és szénhidráttartalmát nehéz a takarmányokkal finoman 

befolyásolni, a vitamin- és a nyomelemtartalma sokkal érzékenyebben reagál. Néhány 

aminosav hiánya, túladagolása, vagy az aminosav-imbalansz embrionális fejlődési 

zavarokhoz, elhaláshoz vezet. A csőr kisebb lesz, rendellenes alsó vagy felső csőrkávával, a 

béltraktus megnagyobbodik, a végtagok csavarodottak és megrövidültek, a szem 

rendellenesen fejlett tesz. A linolsav hiánya az embriófejlődést lassítja, az embriók 75%-a 

helytelen fekvésű lesz (fej a jobb szárny felett), embrióelhalási csúcs alakul ki az 1-4., a 8-14. 

és a 21. napon. A fiatal tojók első tojásaiban a lipidforgalom a szikből az embrió felé kisebb 

mértékű lehet, ami az embriók pusztulását idézi elő. 

A takarmány vitamin- és ásványianyag-tartalmának hatása az embrióhalandóságra 

A vitaminok és az ásványi anyagok hiánya csökkenti az embrió életképességét, ezáltal az 

embrióelhalások korábban következnek be, és romlik a csibe minősége is. Szokatlan keltetési 

időszakokban tapasztalunk elhalási csúcsot vagy csúcsokat, az egyes hiánybetegségekre 

jellemző napokon. A riboflavinhiány például a keltetés középső szakaszában, a 10-14. napon, 
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amikor szabályos körülmények között alig van kiesés. Az elpusztult embriók aránya és kora a 

hiány mértékére is utal. Minél nagyobb a hiány, annál magasabb a halandósági ráta, és 

általában annál korábban következik be az elhalás.  

A biotin, a kolin és a mangán nélkülözhetetlen a szabályos embriófejlődéshez és a 

perózis elkerüléséhez. Az elváltozások az embrionális porcsorvadás kórképébe tartoznak, 

amelyre az jellemző, hogy a csövescsontok feltűnően rövidek és vastagok, a csőr pedig a 

papagájcsőrre emlékeztet. Akut biotinhiány már a keltetés 72-96. órájában tetemes 

embriópusztulást okoz. E hiánybetegség jellemző tüneteit csibéken mutatom be.  

A mikotoxikózisok hatása az embrióelhalás alakulására 

A mikotoxinok a képződő tojás összetételének megváltoztatásával közvetve, felszívódásuk és 

a tojásba jutásuk útján pedig közvetlenül fejtik ki zavaró hatásukat az embriófejlődésre. A 

hazai gyakorlatban a szántóföldi penészgomba-toxinok a legjelentősebbek. A fusariotoxinok 

közül a trichotecénvázas vegyületek (T-2 toxin, HT-2 toxin, DAS, DON, vomitoxin stb.) 

okozzák a leggyakoribb keltethetőségi problémákat és embriófejlődési rendellenességeket. 

Már viszonylag kismértékű (0,2-0,4 ppm), de tartós jelenlétük a takarmányban a tojások 

minőségének és összetételének kedvezőtlen megváltozásában mutatkozik meg. Felvételük 

hatására a tojásfehérjét alkotó proteintípusok némelyike korlátozottan épül be a tojásba, és a 

tojásfehérje számos minőségi jellemzője megváltozik (jellemző kísérő tünete a felhígult 

fehérje, a mozgó légkamra és a szétfolyt szik). 

A kevert vagy fekete rothadás a fehérje felhígulásának következménye, amelynek 

hátterében a fehérjerostokat összetartó proteintípus, a lizozim hiánya áll. Feltehető, hogy a 

felhígult fehérjéből a szik rendellenesen sok vizet vesz fel és szétfakad. A szik tartalma 

keveredik a tojásfehérjével, és zavaros tojásbelső képét mutatja. A felhígulás és a 

lizozimhiány védtelenné teszi a baktériumokkal szemben a tojást, beltartalma – a különböző 

bakteriális bontás eredményeként – rothadt, fekete színű lesz. 

A mikotoxinok jelenlétének legfeltűnőbb következménye a befulladás nagyarányú 

megemelkedése, mértéke esetenként elérheti a 35-40%-ot is. A befulladás legtöbbször az 

utolsó napon, közvetlenül a kelés előtt tapasztalható, azonban a toxikózis mértékétől függően 

az embrióelhalási csúcs egyre korábbra tevődhet. 

A keltetés végén az elhalt és befulladt magzatoknál tapasztalt legjellemzőbb 

szimptómákat bemutatom. 

A betegség és az embrióhalandóság 

A törzsállomány egészségi állapota jelentős hatással van a fejlődő embrióra, a keltethetőségre 

és a csibe minőségére. A baromfibetegségek egy része a tojáson keresztül közvetlenül és 

közvetve a keltetőgép elfertőzésével károsítja az embriót. 

Genetikai tényezők az embrióhalandóságban 

A beltenyésztéses leromlás jelentősen befolyásolja az embriófejlődést. Szoros beltenyésztés 

hatására a keltetési eredmény termékeny tojásra vetítve 70%-ról 20%-ra csökkenhet a 

negyedik generációban, és romlik a termékenység is.  

A törzsállományban a letális, illetve a szemiletális gének jelenléte is rossz 

keltethetőséget okoz. A letális gének homozigóta formában az embrió pusztulását idézik elő, 

vagy olyan nyomorék csibék fejlődnek, amelyek képtelenek a kikelésre, illetve a 

posztembrionális életre. A szemiletális gének megakadályozzák az utódok egy részének 

kikelését. 
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A keltetés előtt és alatt elkövetett hibák elemzése 

A keltetőgépek használatakor nem szabad vakon bízni az automata jelzőberendezésekben. A 

keltetőgép működésének legjobb ellenőrzője maga a tojás, illetve a benne fejlődő embrió. A 

biológiai ellenőrzés módszereivel feltárható jelenségeket, az embriófejlődési 

rendellenességeket ismerhetjük meg, részletezve az azokat kiváltó keltetéstechnológiai 

hibákat. 

A tenyésztojások kezelése és keltetése közben elkövetett hibák negatív hatása 

megsokszorozódik, és egyben felismerése is nehezebb, ha maga a tojás sem kifogástalan 

minőségű, mert az előzőekben leírtak - vitamin- és ásványianyag-hiány, betegség, genetikai 

leromlás - valamelyikének hatásával terhelt. Az egy hétnél hosszabban tárolt tojások keltetése 

is nagyobb gondosságot kíván.  

Biológiai ellenőrzés: a keltetésből kiesett tojások vizsgálata 

Anyag és módszer 

Vizsgálatainkat öt kelésből, különböző genotípusú állományoktól származó pulykatojásokon 

és embriókon végeztük. Minden kelésből 30-30 db (összesen 150 db), a keltetés folyamán 

elhalt, a második lámpázáskor kiesett tojást, illetve embriót vizsgáltunk meg. A keltetési 

alapadatokat rögzítettük, a kelés végén kiértékeltük. 

Eredmények 

Az abnormális magzatok döntő többsége a keltetés utolsó napjaiban pusztult el. A befulladás 

oka többnyire az volt, hogy a különböző fejlődési és fekvési rendellenességek következtében 

a héjat nem voltak képesek feltörni. 

Az alábbi fejlődési és anatómiai rendellenességeket figyeltük meg: 

- alacsony páratartalom következtében beszáradt tojás és embrió 

- be nem gyógyult köldök 

- fejrendellenességek: kis fej, torz fej, agysérv, nyitott koponya 

- dülledt szem, egyik, vagy mindkét szem hiánya 

- csőrrendellenességek, -deformitások: papagájcsőr, keresztcsőr, nyitott csőr 

- lábrendellenességek: megvastagodott láb, rövid láb, rendellenes comb, ujj-

összenövések, begörbített lábujjak 

- fel nem szívódott, vagy részben felszívódott szik, nagy duzzadt has 

- túl kicsi testméret  

Természetes jelenség, hogy a tojásban megtalálható az embrió anyagcsere-terméke, amely 

fehéres-szürkés színű és 1-2 cm
3
 mennyiségű. Megfigyeléseink során többször találkoztunk 

rendellenes mennyiségű és állagú anyagcsere-termékkel, valamint szabálytalan fekvésekkel.  
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„Eljön majd az idő, amikor a világ úgy tekint vissza a tudomány 

nevében végzett modern élveboncolásra, ahogy most tekintünk 

vissza a máglyahalálra, amit az egyház nevében folytattak.” 

Dr. Henry Jacob Bigelow 

1894  

AVIAN ANAESTHESIA AND PERIOPERATIVE INTENSIVE CARE 
Avian anaesthesia and intensive care is a rapidly growing field of veterinary science. The lecture presents the modern concepts of 
avian anaesthesia, analgesia and intensive care for general practitioners on a basic to intermediate level.  

 

Bevezetés 

Napjaink állatorvosi ellátása elképzelhetetlen az aneszteziológia modern vívmányainak 

alkalmazása nélkül. Nem lehet ez másként a madarak esetében sem, ennek ellenére a 

tapasztalat azt mutatja, hogy a madarak altatásával, fájdalomcsillapításával kapcsolatos új 

ismeretek nem vagy csak hiányosan jutnak el a gyakorló állatorvosokhoz. Előadásunk 

elsősorban a madár aneszteziológia alapjaival és legfontosabb modern elveivel ismerteti meg 

a hallgatóságot, és semmiképpen sem tekinthető teljes áttekintésnek. 

A madár aneszteziológia alapjai 

Az aneszteziológia legfontosabb feladata, hogy a sebészi vagy más beavatkozáshoz megfelelő 

mélységű alvást hozzunk létre, mely a tudat kikapcsolásával, az izmok relaxációjával és a 

fájalomérzet felfüggesztésével biztosítja annak elvégezhetőségét. Mindezt természetesen úgy 

kell kivitelezni, hogy az alapvető életfunkciókat ne veszélyeztessük, és az alvást mélységét a 

lehető legpontosabban nyomon követhessük, valamint kormányozhassuk. 

Technikai alapok 

Általánosságban két fő csoportra választható szét az anesztézia gyakorlati kivitelezésének 

módja alapján: injektábilis, illetve inhalációs narkózis. Előbbi a madarak esetében ritkán 

használt módszer, mert bár különleges felszerelést nem igényel és olcsó, de 

kormányozhatósága többnyire nem megfelelő, és madarak esetében nehéz a megfelelő dózis 

megállapítása. Ez elsősorban annak tudható be, hogy sokkal kevesebb tapasztalat áll 

rendelkezésünkre, mint más, kedvtelésből tartott állatfajok esetében, illetve a szokványos 

kisállatpraxisban alkalmazott protokollok csak korlátozottan ültethetőek át madarakra, az 

emlősöktől jelentősen eltérő anatómiai és élettani viszonyok miatt.  

Az injektábilis narkotikumok közül elterjedt(ebb) a ketamin xilazinnal, 

medetomidinnel vagy diazepammal kombinálva, valamint a tiletamin/zolazepam kombináció. 

Utóbbi jó szolgálatot tehet nagytestű futómadarak altatása során, ahol adott esetben az állat 
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megközelítése is nehéz vagy veszélyes lehet. Ugyancsak jól alkalmazható rövidebb 

beavatkozásokhoz, valamint indukcióhoz a propofol, de ez csak intravénásan (esetleg 

intraossealisan) adható. Madarak esetében nem igazán terjedt el az ópiátok, valamint a 

barbiturátok alkalmazása. Ez alól kivételt jelent a butorphanol, amely fájdalomcsillapításra az 

egyik leginkább ajánlott szer madarakban. A korábban alkalmazott, po. adható 

anesztetikumok (pl. alfa-kloralóz) ma már nem javasolhatóak. 

Leggyakrabban az inhalációs narkózist választjuk, amennyiben madarak altatására 

kerül sor. Bár ez bizonyos technikai feltételek meglétét feltételezi (altatógép, oxigén-forrás, 

légzőrendszer és megfelelő inhalációs narkotikum), de az injektábilis altatásnál 

biztonságosabb, gyors és viszonylag egyszerűen kivitelezhető. A szerzők gyakorlati 

tapasztalata alapján nagy biztonsággal alkalmazható hatóanyag az izoflurán, de a sevoflurán 

még kedvezőbb választás lehet, bár költségesebb. Míg a halotán korábban elterjedt volt, ma 

már nehezen elérhető és hátrányai miatt kerülendő. Nem tekinthető biztonságosnak az éter, 

illetve a kloroform alkalmazása.  

Mindenképpen ki kell emelni, hogy madarak esetében legtöbbször csak nem visszalégző 

légzőrendszer használata megfelelő, az állatok kis testtömege miatt. Természetesen nagytestű 

futómadaraknál a kisállatpraxisban használt légzőkörök is megfelelőek. Gyakori, hogy az 

anesztézia bevezetésére is altatógázt használunk, és ezt praktikusan különböző méretű és 

alakú, a madár anatómiájához igazított maszkokkal oldhatjuk meg. Minden esetben javasolt 

azonban ezt követően az intubálás, melyhez mandzsettával nem rendelkező (Cole-) tubust 

használjunk, hiszen a madarak légcsőporcai zárt gyűrű alakúak. A mandzsetta túlzott felfújása 

nem „csak” a légcső hámjának necrosisát okozhatja, hanem a légcsőporcok sérüléséhez is 

vezethet. Egyes madárfajok (pl. gólyafélék, pingvinek) anatómiai sajátosságai (elsősorban a 

légcsőben található septum) az intubálást megnehezíthetik, de általában elmondható, hogy 

ennek kivitelezése sokkal könnyebb madarakban, mint emlősökben. 

Anatómiai és élettani alapok 

Mindenképpen ismernünk kell azokat a fontos anatómiai és élettani eltéréseket, melyek 

megkülönböztetik a madarakat az állatorvosok által sokkal jobban ismert emlősöktől.  

A madarak anyagcseréje – a repülő életmódhoz alkalmazkodva – az emlősökénél 

jelentősen gyorsabb. Ennek megfelelően altatott állatoknál is meglepően magas pulzusszámot 

észlelhetünk, mely együtt jár a pulzus, illetve a szívverés vizsgálatának nehézségével. 

Hallgatózással sokszor már a szívverések számának megállapítása is szinte lehetetlen. Ezt 

figyelembe kell vennünk a monitorizálásra használt eszközök kiválasztásánál is.  

Kiemelést érdemel a madarak légzésének magas hatásfoka, mely a kiterjedt 

légzsákrendszernek köszönhető. Ennek megfelelően a tüdő mind ki-, mind belégzéskor 

oxigénnel telítődik, valamint lehetőségünk van rá, hogy a légcső „megkerülésével”, a 

légzsákok felől juttassunk oxigént az állat tüdejébe („légzsákok intubálása”). 

Ugyancsak a gyors anyagcserének köszönhetően a madarak normál testhőmérséklete 

jóval magasabb, mint emlősök esetében. Bár a tollazat normális esetben kiváló szigetelést 

biztosít, ne feledkezzünk meg arról, hogy a nedves (pl. fertőtlenítő oldattal átitatott vagy 

véres) tollazat szinte egyáltalán nem szigetel. Ennek megfelelően a madarak műtét közben 

fokozottan ki vannak téve a lehűlés veszélyének. 

Bár a madarak idegrendszerére vonatkozó kutatások viszonylag gyakoriak, ezek közül 

azonban meglepően kevés foglalkozik a fájdalomérzékeléssel. Így a mai napig kissé pontatlan 

képünk van arról, hogy a madarak fájdalomérzékelő és feldolgozó mechanizmusa mennyiben 

tér el az emlősökben ismerttől. Minden esetre leszögezhetjük, hogy a madarak is érzékelik a 

fájdalmas ingereket és a fájdalom ugyanolyan negatív élettani hatást gyakorol rájuk, mit más 
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állatfajokra. Ennek megfelelően szakmai és erkölcsi kötelességünk a fájdalom csillapítása, 

melynek alapismereteit külön részben foglaltuk össze. 

Fájdalomcsillapítás madarakban 

Ma már tudományosan bizonyított tény, hogy a madarak mind anatómiai, mind élettani 

szempontból egyértelműen képesek a fájdalom érzékelésére, valamint a fájdalmas ingerekre 

az emlősökhöz hasonló élettani válaszreakciókat adják. Ugyanakkor jellemző rájuk, hogy a 

fájdalom meglétét sokszor „titkolják”, a felületes szemlélő számára nem mutatják. Gyakori 

tévedés, hogy a többé-kevésbé normálisan viselkedő, táplálkozó madár esetében elvetjük 

annak lehetőségét, hogy az állat fájdalmat érez, és ezért nem kezeljük azt. Vélhetően ez is az 

oka, hogy az egyik szerző (LM) Magyarországon végzett felmérése szerint a megkérdezett 

állatorvosok 100%-a vélte úgy, hogy az emlősök éreznek fájdalmat, míg madarak esetében 

csak 95% válaszolt igennel. Ugyancsak érdekes, hogy mindössze 37%-uk alkalmaz 

fájdalomcsillapítást mind pre-, mind posztoperatívan, pedig közismert tény, hogy ez a 

legmegfelelőbb módja a fájdalom csillapításának, valamint a patológiás fájdalom 

kialakulásának megelőzésére. 

Nehezíti a fájdalomcsillapítás elterjedését madarakban, hogy a mai napig nem sikerült 

egyértelműen tisztázni, hogy mely hatóanyagok alkalmazása eredményes és biztonságos. A 

gyakoribb fájdalomcsillapító vegyületek közül a helyi érzéstelenítők jól használhatóak, de 

figyelembe kell venni, hogy az állatok kis testtömege miatt a túladagolás veszélye fokozott. A 

helyi érzéstelenítők közül elsősorban a lidokain használható, maximum 7 mg/ttkg dózisban. 

Amennyiben nagyobb térfogatra van szükség, úgy 1-0,5%- os oldat is alkalmazható.  

Az emlősökben leghatékonyabb ópiátok madarak esetében még nem kellően kutatottak. 

Egyes vizsgálatok azt mutatják, hogy a különböző ópiát receptorok agyi eloszlása más, mint 

emlősök esetében, így a kiváltott hatás is eltérhet az ismerttől. Részben ezzel magyarázzák a 

morfin csekély fájdalomcsillapító hatását madarak esetében. Jelenleg elsősorban a 

butorphanol javasolható madarakban fájdalomcsillapításra az ópiátok közül, de egyre több 

kutatás foglalkozik a tramadol hatásosságával is. 

A nem szteroid gyulladáscsökkentő fájdalomcsillapítók (NSAID‟s) megítélése kettős. 

Egyrészről eredményesen és biztonságosan használhatóak sok esetben. A szerzők 

tapasztalatai alapján a meloxicam, illetve carprofen hatóanyagú készítmények mellékhatások 

észlelése nélkül akár tartósan is alkalmazhatóak, jó eredménnyel. Ugyanakkor régóta ismert 

tény, hogy egyes NSAID-ek bizonyos madár csoportokban (különösen keselyűkben) akár 

tömeges elhullást is okozhatnak. Ez a súlyos, természetvédelmi katasztrófával fenyegető 

mellékhatás legelőször a diklofenakkal kapcsolatosan merült fel, de azóta más készítmények, 

így a ketoprofen, illetve flunixin-meglumin esetében is igazolást nyert. Részletes toxikológiai 

és farmakológiai kutatások elkészültéig célszerű az ismerten biztonságos készítmények 

alkalmazása. 

Más, a fájdalomcsillapításban alkalmazott hatóanyagok alkalmazása madarakban 

szórványos. Egyes vizsgálatok alapján a patológiás fájdalom kezelésében eredmények 

érhetőek el gabapentin alkalmazásával. Ugyancsak alkalmazható kis dózisú ketamin 

fájdalomcsillapításra, számottevő szedatív hatás nélkül. 

Perioperatív intenzív terápia 

A madarak sebészi ellátásának kritikus pontja a perioperatív intenzív terápia megfelelő 

kivitelezése. A legjobban sikerült műtét végeredménye is olyan „apróságokon” múlik, mint a 

testhőmérséklet fenntartása, a megfelelő oxigénellátás vagy folyadékterápia.  
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Mint korábban már említettük madarak esetében különösen jelentős a testhőmérséklet 

fenntartása. Tekintettel arra, hogy a műtő ideális hőmérséklete (18-20ºC) és a madarak normál 

testhőmérséklete közötti különbség jelentős, a beavatkozás alatt mindenképpen külön helyi 

melegítőforrást kell alkalmaznunk. Erre legelterjedtebbek az elektromos melegítőpárnák, 

melyek azonban kifejezetten veszélyesek lehetnek, nem megfelelő használat esetén súlyos 

égési sérüléseket okozhatnak. Ennél biztonságosabbak, de jelentősen költségesebbek a 

melegvíz cirkulálással vagy forró levegő befúvással működő melegítőpárnák. Végszükség 

esetén használhatunk mikrohullámú sütőben vagy forró vízben felmelegített infúziós 

üvegeket, zsákokat is. Az anesztéziát megelőző és követő időszakban célszerű a madarakat 

külön erre a célra kialakított, fűtött, sötét és csendes helyiségben elhelyezni. Ennek 

hőmérsékletét a madarak igényeihez lehet igazítani. 

Ugyancsak figyelmet kell fordítani a megfelelő oxigénellátásra is. Ez nem csak az 

anesztézia ideje alatt fontos, hanem – a madár állapotától függően – a teljes perioperatív 

időszakban. A megfelelő oxigénellátás a gyors anyagcseréhez nélkülözhetetlen. 

A megfelelő hőmérséklet, páratartalom, valamint oxigénellátás ideális eszközei a 

madaraknak, illetve más kisállatoknak kifejlesztett intenzív terápiás készülékek (intensive 

care unit – ICU). A jó minőségű készülékek ára meglehetősen magas, de egyszerűbb 

kivitelben már elérhető áron is kaphatóak, valamint erre a célra felhasználhatóak a 

(leselejtezett) humán készülékek (inkubátorok) is. 

Végül, de nem utolsósorban figyelemmel kell lennünk a madár folyadék- és tápanyag 

utánpótlására is. A folyadékpótlás esetében alapul vehetjük a fenntartó szükségletet, mely kb. 

50 ml/ttkg/nap, de ezt sokk vagy dehidráció esetén növelni kell. A bevitel legegyszerűbben 

po. valósítható meg, hiszen a madarak szondázása egyszerű. Ezzel szemben a vénás út 

biztosítása sokszor problémákba ütközik, hiszen a vénák meglehetősen kicsik és 

sérülékenyek. Ennél praktikusabb lehet az intraossealis kanülálás, mely kis gyakorlással 

elsajátítható. A tápanyag- és energiapótlás megvalósítása nehezebb feladat. A parenterális 

táplálás madarakban nem terjedt el, elsősorban annak költségei és nehézségei miatt. 

Gyakorlatiasabb megoldás a perorális táplálás, melyhez ma már megfelelő energia- és 

tápanyag-koncentrációjú kész tápok is rendelkezésre állnak. Az alap energiaigény (BMR) 

számításához az alábbi képlet használható: BMRkcal=K×(Wkg)
0.75

, ahol K=129 

verébalakúaknál, K=78 egyéb madaraknál. A tényleges szükséges energiaigény műtét, trauma 

esetén a BMR 1,2-3×-osa.  
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AVIAN SURGERY: CONVENTIONAL AND MINIMALLY INVASIVE 
SELECTED TECHNIQUES IN THE AVIAN PATIENT 

Crosta, Lorenzo  

Valcurone Clinica Vetrinaria, Missaglia, Italy 

Avian, Zoo and Exotic Animal Consulting 

lorenzo_birdvet@yahoo.com 

 

Foreword 

Birds are small and delicate patients, for this reason avian surgery and anesthesia carry more 

risks than surgery on more common, larger patients. Even if birds stand blood losses better 

than mammals, the total blood volume of small birds is limited; for this reason, lacking a good 

control of hemorrhage can drive a little bird to death. Further, the fast metabolism of birds, 

and their high body mass/body surface ratio make them develop hypocalcaemia and 

hypothermia very easily, and this risk increases with the length of the surgery. 

Due to those factors the avian surgeon must know the procedure well, and have access 

to the right and specific tools for the surgery. Key points for a successful surgery in birds are: 

- Planning 

- Precision 

- Instruments 

- Reduced time of anaesthesia   

Avian vessels have a thinner wall, compared to mammals‟ and they run more superficially. 

This implies less protection by the surrounding soft tissues. Because compared to mammals, 

there is less perivascular tissues, avian vessels will move and retract easily, running out of the 

surgeon‟s sight. Even after having been closed or coagulated, vessels of birds can relax and 

start bleeding again, so that the surgeon must check carefully the blood vessels which have 

been closed.  

The use of magnification, such as loupes, glasses, binoculars or surgical microscopes, 

will help a lot spotting even the smallest blood vessels, as well as the surgery in general 

terms.   

The most common cause of peri-surgical problems in birds is the incorrect pre-surgical 

evaluation of the patient: this will often drive to death the patient at the end of the procedure. 

Obviously, it is not possible to make a good evaluation in life-threatening situations, but in 

most cases it is better to postpone the surgery waiting for a better evaluation of the conditions 

of the patient.   

Preparation of the patient 

Pterotomy (trichotomy)  

For a good surgery it is advisable to get rid of the feathers for 2-3 cm around the surgical 

field. In some cases it is better to pull the feathers, in other cases to cut them at the base.  
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Preparation of the surgical field 

Also for avian surgery the standard rules for a good asepsis must be applied. Normal 

disinfecting solution used for mammals can be used, but must be remembered that the avian 

skin is rather delicate, so that some disinfectants are too aggressive. 

For example, pure povidone-iodine, followed by a scrub with alcohol is not good, while 

when diluted up to 1% povidone-iodine is OK.  

To date, softer disinfectants are used, such as chlorhexidine diluted to 0.05%. 

Instruments 

Tools for the right avian surgery must be adequate to the reduced size of the patient. In this 

view the following instruments are advised: 

- Standard tools, but of a small size 

- Instruments for ophthalmic surgery 

- Microsurgery tools. 

Further, a small rigid endoscope should always be available to check areas not accessible by 

the surgeon‟s eye. 

Surgical retractors can be used, but they have to be light weighted, delicate and non-

traumatic, such as small blepharostat, or orthostatic retractors (i.e. the Lone-Star). 

It is often very difficult (almost impossible), to ligate small and hidden vessels in the 

avian coeloma. In this case the best choices are metal clips (i.e. haemo-clips).  

Radiosurgery 

This technique uses high frequency radio waves to generate energy waves which, inducing 

vibrations inside the cells, will increase their temperature. Intracellular water then vaporizes 

and the cell breaks, proceeding on a line will cut the tissue, while the active electrode remains 

cold. Wave frequency can be set according to the need and choosing between cutting the 

tissue, or coagulating the vessels. The latter takes place when there is enough energy to 

dehydrate the cells and coagulate their organic content.  

The use of a radio surgical unit is almost a must for most soft tissue surgeries: its 

precision and easiness make it a very versatile tool, which allows cutting, coagulating and 

biopsying, with a very limited blood loss: a crucial point in avian surgery.   

Suture material 

Purposes of closing a wound are: 

- Minimize the damage done to the organ 

- Help healing 

- Minimize the effects of the loss of tissue. 

For these reasons, technique and material used for suturing are very important. In avian 

surgery normally mounted, absorbable lines are used, ranging in size from 3-0 to 6-0. Rarely, 

even thinner lines are used, up to 10-0. 
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Selected procedures 

Ingluviotomy 

This procedure is done mainly to retrieve foreign bodies, to relieve an impacted crop and to 

introduce the endoscope to by-pass head and neck.  

The approach is very simple and is done with the patient in dorsal recumbency. After 

preparing the ventral aspect of the distal third of the neck, a simple incision is done in the 

skin. The thin subcutis is then bluntly separated and the crop wall is exteriorized. A simple 

stay suture is placed, in order not to lose the crop and then the wall is opened.  

After the needed procedure is accomplished, the crop is closed with a continuous 

inverting suture. A thin line (4-0 to 6-0) is used.  

Skin is closed as usual.  

Crop biopsy 

This is a very common procedure, also because it is the gold standard for the diagnosis of 

PDD.  

Access to the crop is done as previously described, but then the most distal portion of 

the crop wall is exteriorized: a 1/3 cm
2
 biopsy is then cut from the crop wall. It is important 

that the biopsy is full thickness through the crop wall and that contains a blood vessel.  

Closing is as previously described.  

Crop fistula 

A crop fistula will take place after a thermal burn, for example, when a fluid formula is fed 

too hot to a young chick.  

Before performing the surgery, it is always better to wait some days, to clarify the 

margins of the necrotized tissue: then skin and crop tissues will be cleaned separately.  

Closing is done as described for the crop biopsy.  

Left lateral coeliotomy 

It is the standard access to the avian coelom, in order to reach gonads, left kidney, oviduct, 

proventriculus and gizzard. 

Patient is in right lateral recumbency, wings are pulled dorsally and the left leg is pulled 

dorso-caudally.  

The skin fold which connects the knee to the abdomen is firstly incised; this allows a 

further abduction of the leg. Then the skin from the 6th rib to the pubis is cut with the bipolar 

forceps. At this point, the femoral medial-superficial artery and vein are located along the 

abdominal wall, medially to the coxo-femoral joint. This vessel must be cauterized.  

At this point the abdominal wall is incised, from the pubis to the 8th rib. The last 2-3 

ribs will be cut and sacrificed for a better vision of the coelomic organs: to do this, the 

intercostals vessels will be coagulated.  

A retractor can help for a better view. 

Suturing will be done routinely. The sacrificed ribs will not be put back in place.  
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Other surgeries discussed in the lecture: 

- Proventriculotomy 

- Cloacopexya 

- Egg binding 

- Ovocentesis 

- Salpingohysterectomy  
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FRACTURE REPAIR TECHNICS IN BIRDS 

Molnár László  

Avian and Exotics Clinic, University of Veterinary Medicine, Kosice, Slovakia 

molnar@uvm.sk 

 

Paper is presenting surgical techniques used in fracture repair in birds and discussing postoperative care with aim of proper 
rehabilitation and early release in cases of wild birds. An overview of ‚tie-in‘ medullary pin technique is discussed with possible 
applications, limitations and fracture repair of different bones in captive as well as wild bird species. 

 

Traumatic injuries in birds are often resulting in fractures. There are few factors have to be 

considered in proper approach and selecting the best repair technique. The first consideration 

is whether it is a captive bred bird used to handling and human contact. Completely different 

approach is to a bird from the wild where stress management plays the primary role. In 

captive psittacines the most often traumatic injuries are wing and leg fractures. Birds kept and 

transported in cage to the veterinarian can even more traumatize the fracture site. Sharp ends 

of the fractured bones can contribute to more severe soft tissue damages. Therefore transport 

in a dark box without perch should be recommended to the owners. Wild birds are most often 

found in very debilitated and malnutritioned conditions. Rehydration should be the first step. 

Bolus dose of 20 cc/kg of saline and 5% glucose TID will help to maintain the hydration 

status. Wild birds are not used to eat in captivity. Sometimes live prey should be offered to 

start eating. Birds in full condition can survive without eating for many days, but the 

rehydration is essential during the veterinary care.  

As movement traumatizes the birds with a fracture injury, a palpation of a properly 

restrained bird is the main and first clinical approach. Often hematomas and swelling is 

observed under the soft skin, especially if feathers are soaked with alcohol swab. Fresh open 

fractures should be cleaned and immediately covered surgically to prevent drying of 

protruding bone and intramedullary cavity. X-ray is essential for the selection of the proper 

fixation technique. We always recommend to take an x-ray of the injured and healthy 

extremity as well. This is important to maintain the proper anatomy.  

Wing fractures 

Humerus 

In young birds we see mostly supracondylar fractures in grow plate sites. Adult birds are most 

often presenting with diaphyseal fractures. Bandage of the wounded wing is in this case 

contraindicated as pectoral muscles attached to humeral crist will constantly move the wing 

and traumatize the fracture site. Birds should be kept in dark cages. In raptor species a proper 

size of hood can be very beneficial. Selected technique is the intramedullary „tie-in‟ external 

fixation. When a distal subcondylar fracture is present, a positive threaded inramedullary pin 

is essential. Pins can be inserted normograde with a hand chuck. In some birds the humerus is 

S-shape banded (owls, hawks). There we use two smaller size inramedullary pins which are 

inserted from both sides of the humerus, most often from the retrograde fixation. Birds are 

released in aviaries with a low perches for a minimum 2 weeks time period.  

mailto:molnar@uvm.sk
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Radius and ulna 

Here a proper 8 shape bandage of the wing fixing the joints below and above the fractures is 

highly recommended. A simple intramedullary pin inserted retrograde combined with elastic 

bandage is in most cases sufficient fixation.  

Metacarpus 

In closed metacarpal fractures a soft bandage reinforced by thermoplastic cast is maintaining a 

strong stabilization. Feather shafts of the primary feathers are attached to the periosteum. 

Bandaging the primary feathers together can hold the fracture side in proper position and 

stabilize it during a process of healing.  

Leg fractures 

Femur 

Femur in birds is surrounded by the largest muscular structures of all the bones. It is also a 

very strong bone which after a fracture creates sharp edges followed by posttraumatic 

contractions. Moving and putting pressure on the non-stabilized bone can create devastating 

tissue damage. Often we see cases where the distal fragment is pulled into body cavity and 

puncturing the liver or intestines. For this reason an elastic bandage is recommended to be 

placed on the traumatized limb. We apply almost the same technique „tie-in‟ medullary pin as 

used in fractures of the humerus. The most challenging injuries are the proximal femoral 

fractures close to the acetabulum where connective tissue adhesions can lead to the ankylosis 

of the pelvic joint.  

Metatarsus and tibiotarsus 

Both these bones are proximally and distally ended by a joint. For this reason the 

intramedullary pin is contraindicated. Transversal external fixation is the fastest and easiest 

method of stabilizing the bone. To avoid lateral movement of the fractured fragment a pin 

with positive thread should be used. External fixation allows healing with the smallest callus 

formation and periostal reaction. This is essential for a smooth tendon movement and 

secondary digit function.  

Digits 

The easiest way to stabilize phalanges in digits is to apply an elastic bandage covered by 

thermoplastic reinforcement.  

 

In all cases of leg fractures is the most important to place the bandage on a footpad of the 

contra-lateral leg to avoid pressure necrosis and bumblefoot formation. In our experience after 

the leg fractures and proper fixation technique even birds can fully recover the function of the 

extremity and can be released to the wild. The most limitations are after the fractures of the 

humerus. To have an objective judging a long rehabilitation over six month in large aviaries is 

necessary for a wild bird prior to release. Captive birds can tolerate the handicap of the flying 

performance.   
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PAPAGÁJOK TARTÁSA ÉS ÁLLOMÁNYKEZELÉSE 

Papp Endre 

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. 
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KEEPING AND FLOCK HEALTH MANAGEMENT OF PARROT COLLECTIONS 
The order Psittaciformes consists the most diverse appearenced and most popular members of the class of birds. Due to the 
intense habitat loss and the importation of wild caught specimens by now almost 150 of the more than 350 species of the order is 
listed as „threatened” on the Red List of the IUCN. 
The author highlights the new demands arisen by the evolving cicumstances around the husbandry management and captive 
breeding of parrots in aviaries. 
A different approach than the veterinary attendance performed in an average pet practice is emphasized, the method of flock health 
management is detailed with particular respect to the „Closed Aviary Concept”. 

 

A papagájalakúak rendje (Psittaciformes) a madarak osztályának (Aves) legváltozatosabb 

megjelenésű és legnépszerűbb csoportja. Élőhelyük fogyatkozása és a vadon befogott 

példányok intenzív importja nyomán napjainkra a rendet alkotó több mint 350 fajból közel 

150 az IUCN vörös listáján veszélyeztetett fajként szerepel. 

A vadon élő állatok nemzetközi kereskedelmét szabályozó egyezmények kapcsán egyre 

szűkülnek a vadon befogott példányok beszerzésének lehetőségei, ezzel egyidőben fokozott 

igény jelentkezik a már fogságban élő állományok produktivitásának növelésére. 

Ez az igény az állatkerti és állatvédelemmel foglalkozó szakmai szervezetek egyre 

erősödő szerepvállalásával együtt jelentősen átformálja a kedvenc állatként többnyire egyedül 

vagy párban, illetve a jellemzően tenyésztőknél és állatkertekben, nagyobb állományokban 

tartott papagájok tartástechnológiai és gyógykezelési gyakorlatát. 

A korábban kialakult, csak a közönség (vagy a tulajdonos) szórakoztatását szolgáló 

bemutatók helyét mindinkább átveszik az állatok természetes igényeinek, szociális 

viselkedésének megfelelő környezetet biztosító, tenyésztésre is alkalmas tartástechnológiák a 

fajok megőrzését célzó, önfenntartó populációk kialakítása érdekében. 

A tenyészetek hosszú távú célja végső soron az állományok minél nagyobb 

produktivitása, amit az egyedek szaporodásbiológiai állapotán és genetikai tulajdonságain 

kívül nagy mértékben befolyásolnak a környezeti tényezők. 

Ennek megfelelően a fogságban tartott állományok rendszeres felügyeletét ellátó 

személyzet is egyre komplexebb ismeretekkel kell, hogy rendelkezzen. A korábbiakban 

alkalmazott, társállatok ellátása kapcsán kialakult állatorvosi szemléletmód szükségszerűen 

kiegészül zoológiai, takarmányozástani és egyéb speciális tartástechnológiai ismeretekkel, 

amelyek folyamatos fejlesztése elengedhetetlen ahhoz, hogy a tenyészállományok megfelelő 

ellátása biztosítható legyen. 

Egy papagáj állományban jelentkező probléma kezelésekor az ellátó állatorvosnak az 

érintett egyedek megfigyelésén, vizsgálatán és gyógyításán túl foglalkoznia kell az állomány 

többi egyedével, az állattartó hely, mint egység működésével, következtetnie kell a probléma 

kialakulásában szerepet játszó technológiai hibákra, és intézkedéseket kell tennie a probléma 

terjedésének megelőzése érdekében. 

Mindez nem lehetséges az állomány egészét és egyedeit külön-külön is jól ismerő 

gondozók megfigyeléseinek, és a tulajdonos céljainak, lehetőségeinek, szemléletének 

megismerése és a folyamatban résztvevő személyek bizalomra épülő együttműködése nélkül.  
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Habár az állományok tartásának célja a legtöbb estben azonos, és a szakmailag 

megalapozott döntések hosszú távon a papagájok tenyésztését szolgálják, a tenyésztéssel 

foglalkozók érdekei és technikai lehetőségei – például egy állatkert, illetve egy 

állatkereskedés esetében – jelentősen eltérőek lehetnek. Ezért egy kollekció állományszintű 

ellátása során fokozottan érvényes, hogy egy hasonló probléma kapcsán kialakított 

diagnosztikai, prevenciós eljárások, gyógykezelések és technológiai változtatások jelentősen 

különbözhetnek az egyes tulajdonosok eltérő célkitűzéseinek megfelelően. 
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PAPAGÁJ A RENDELŐBEN –  
GYAKORIBB ÉS RITKÁBB BETEGSÉGEK 

Pazár Péter 

Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar, Belgyógyászati Tanszék és Klinika 

Pazar.Peter@aotk.szie.hu 

PSITTACINE BIRDS IN CLINICAL PRACTICE – COMMON COMPLAINTS VERSUS SPECIFIC 
DISORDERS 
Sick avian patients are well known about their instinct of masking clinical signs. This phenomenon makes it difficult to evaluate the 
general state and symptoms of an individual. Owners often realize illness at a late stage when the bird is sleepy and fluffed, 
however these are non specific signs. In our clinical experience owners usually try to specify their pets problems. The most common 
complaints are „chill”, „diaorrhea”, „scratch”, „trauma”, „egg problems”, „tumors” – in the owners mind, respectively. These clinical 
presentations are the basics of our diagnostic plan the end of which we suspect to find an exact diagnosis.  
Liver diseases are common in psittacine birds, but establishing a diagnosis or finding the etiology can be challenging for the 
clinician. Taking a full history, phisycal examination, diagnostic imaging techniques and laboratory methods are all necessary to 
evaluate the liver, and to set up an efficient therapeutic protocol. Several weeks of treatment, optimal husbadry and nutritional 
conditions and frequent controll examinations are essential for the long term management of liver diseases in psittacine patients. 

 

Közismert, hogy a kedvtelésből tartott díszmadarak, természetes túlélési stratégiájuk 

részeként, igyekeznek elfedni betegségeik tüneteit. Ennek következtében ezek az állatok 

gyakran a betegség előrehaladott stádiumában kerülnek vizsgálatra. Tüneteik legtöbbször nem 

specifikusak, ezért a gyakorlatban gyakori tünetegyüttesekről beszélhetünk, amelyek számos 

különböző betegséget takarhatnak. A pontos diagnózis felállításához ezért az esetek 

többségében összetett, a kórelőzményt, a fizikális vizsgálatot és egyéb, képalkotó és 

laboratóriumi módszereket is magában foglaló vizsgálati protokollra van szükség.  

A tulajdonosok által észlelt problémák közül kiemelendő a madár feltűnő 

hangulatváltozása, azaz a beteg madár sokat alszik, tollát borzolja, „gubbaszt”. Ezekben az 

esetekben a legfontosabb az állat általános állapotának gyors megítélése, és amennyiben a 

madár kézbe vehető, a kondíció elbírálása. A „gubbasztás” jelensége nem a kórjelzés, hanem 

a kórjóslat szempontjából lényeges, ezek a betegek már nem rendelkeznek annyi tartalékkal, 

hogy leplezni próbálják rossz általános állapotukat. A rossz kondíciójú, táplálékot és vizet 

elutasító betegeknél haladéktalanul meg kell kezdeni a folyadék- és energiapótlást, mielőtt az 

egyéb, specifikus terápiát meghatározó egyéb vizsgálatokra sor kerülhet.  

Tapasztalataink szerint a tulajdonosok ezen túlmenően megpróbálják pontosítani 

kedvenceik problémáját és ezek alapján hat leggyakoribb tünetcsoportot különíthetünk el: 

„megfázás”, „vakarózás”, „hasmenés”, „sérülés”, „tojás okozta probléma”, vagy „daganat” a 

vélt vagy valós panaszok.  

A kórelőzmény és a nyugalomban lévő madár megtekintéskor látható vezető tünetek 

alapján ezeknek a csoportoknak megfelelően kell megterveznünk a vizsgálat további menetét. 

Az alábbi táblázatok a legfontosabb kiegészítő vizsgálatok megválasztásához kívánnak 

támpontot nyújtani.  
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„Megfázás” – a tulajdonos légzőszervi problémát 

feltételez

Vizsgálható állapotban van-e?
Nem Igen

Stabilizálás:
Oxigén

Melegítés

Folyadékterápia

Fájdalomcsillapítás

Nyugalom, sötét

Légzőszervi probléma

Felső és/vagy alsó

légutak

Testüregi térfoglaló

folyamat

Rtg vizsgálat

Mikrobiológiai mintavétel

(Chlamydophila teszt)

Diagnózis Vérvétel

Endoszkóp

Rtg-vizsgálat

Tojás

Folyadék

Próbapunkció

Vérvétel

Hasi szerv

Vérvétel

Egyéb képalkotó:
Kontraszt 

UH

Endoszkóp  
 

 

 

„Vakarózás” – a tulajdonos bőrproblémát feltételez

Részletes kórelőzmény

Csipkedi magát?

(Fejen ép tollazat)
Nem

Igen

Részletes fizikális vizsgálat

Rtg vizsgálat

Vérvétel

Mikrobiológiai mintavétel

(bélsár és/vagy „bőrkaparék”)

Takarmányozás

korrekciója

Vitaminkúra

Vérvétel

PBFD-teszt

Diagnózis Viselkedési 

probléma

gyanúja

Részletes fizikális vizsgálat

Ép bőr

Rendellenes

tollfejlődés

Bőrelváltozás

Körülírt

Generalizált

Mikrobiológiai

Citológiai mintavétel
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„Hasmenés” – a tulajdonos emésztőszervi problémát 

feltételez

Öklendezés is van?
Igen Nem

Begy lavage

citológiai és 

mikrobiológiai

vizsgálata

Kalitka aljának vizsgálata

Rtg vizsgálat

Bélsár citológia

és mikrobiológia

Híg bélsár,

Normál húgysav

kristályok

PU/PD gyanú, és/vagy

elszíneződött húgysav

kristályok

DiagnózisVérvétel

Rtg vizsgálat

Vérvétel

Bélsár citológia

és mikrobiológia

Egyéb képalkotó
 

 

 

 

„Megsérült” – A tulajdonos traumát feltételez

Központi IR tünetekVérzés Végtag funkciós zavar

Stabilizálás:
Oxigén

Melegítés

Folyadékterápia

Fájdalomcsillapítás

Nyugalom, sötét

Funkciókiesés egyértelmű

ortopédiai elváltozás nélkül

Részletes fizikális

vizsgálat

Rtg vizsgálat

Vérvétel

Duzzanat, 

crepitatio

tapintható

Rtg vizsgálat

Vérzéscsillapítás Vizsgálható állapotban 

van-e?

Nem Igen

Rtg vizsgálat

Vérvétel

Diagnózis Egyéb képalkotó
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„Tojás van benne” – a madár hasa megnőtt, erőlködik

Vizsgálható állapotban van-e?
Nem Igen

Stabilizálás:
Oxigén

Melegítés

Folyadékterápia

Fájdalomcsillapítás

Nyugalom, sötét

Tojás nagy valószínűséggel

tapintható, vagy látható

a cloacanyílásban

Testüregi térfoglaló

folyamat gyanúja
Rtg vizsgálat:

Tojások mérete,

Száma, elhelyezkedése

Fizikális vizsgálattal 

tojás nem valószínű

Térfoglaló folyamat a 

hasfalon kívül pl. lipoma

 
 

 

 

„Daganata van” – a tulajdonos duzzanatot vett észre

Perifériás duzzanat

a fejen vagy a végtagokon

Rtg vizsgálat

Aspiratios citológia

Próbakimetszés

Térfoglaló folyamat a 

hasfalon kívül pl. lipoma

Testüregi térfoglaló

folyamat gyanúja

 
 

A komplex diagnosztikai protokollok alkalmazásával egyre többször állapítunk meg 

májbetegségeket díszmadarakban, azonban a mai napig nem tulajdonítunk nekik elég 

jelentőséget.  

A máj, mint az anyagcsere központi szerve, számos fertőző és nem fertőző betegség 

során károsodást szenvedhet, ennek mértéke az elsődleges kóroktól függetlenül jelentősen 

befolyásolhatja a kórjóslatot. Minden olyan esetben tehát, amikor a látszólag egyértelmű 
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diagnózis ellenére nem érjük el a várt terápiás hatást, vagy a probléma rendszeresen kiújul, 

gondolnunk kell egy esetleges májfunkciós zavarra a háttérben.  

Májbetegség következtében kialakuló nem specifikus tünetek az étvágytalanság, 

testtömeg-csökkenés, bágyadtság, hasmenés, PU/PD, nehezített légzés, rossz minőségű 

tollazat. Specifikusabb tünetek közé tartoznak a húgysavkristályok sárgás vagy zöldes 

elszíneződése a vizeletben, az ascites, a megnagyobbodott hastérfogat, a véralvadási zavar, a 

melena, a szaruképletek rendellenes növekedése.  

Az alábbi táblázat a májbetegségek differenciál-diagnosztikájához kíván támpontot 

nyújtani 

 

Májbetegségek differenciál diagnózisa

• Nem fertőző oktan
– Metabolikus/toxikus

• Haemocromatosis

• Hepaticus lipidosis

• Amyloidosis

• Takarmányozási ártalom

• Toxikus ártalom (nehézfémmérgezés, gombatoxinok)

– Traumás
• haematoma

– Daganatos
• Lymphoma

• Epeúti carcinomák

• Fertőző oktan
– Bakteriális

• Chlamydophila spp, Mycobacterium spp, E. coli, Pasteurella spp, 
Salmonella spp, Yersinia spp, Mycoplasma spp

– Vírusos
• Herpes-, Polyoma-, Adenovírusok

– Parazitás
• Plasmodium spp

 

 

Amennyiben a klinikai tünetek alapján májbetegség gyanúja merül föl, kiegészítő vizsgálatok 

szükségesek ennek igazolásához.  

A röntgenvizsgálat hasznos eszköz a máj méretének megítéléséhez, de nem tájékoztat 

sem a máj működéséről, sem a betegség okáról. A röntgenfelvételen a máj méretbeli eltérése 

gyakori lelet, diagnosztikai értékét csak más vizsgálatok eredményeivel együtt szabad 

értékelnünk. Mivel röntgen készítése szinte valamennyi klinikai vizsgálat során indokolt, 

hasznos, ha van lehetőségünk az adott betegről korábban készült felvételeket összehasonlítani, 

mielőtt véleményt mondunk a máj méretéről. Kiemelkedő fontosságú a máj kontúrjának 

elkülönítése a mirigyesgyomorétól, amely gyakran csak kontrasztos felvételen lehetséges.  

Hepatomegalia esetén elsősorban heveny fertőző betegségekre vagy a máj zsíros 

elfajulására kell gondolnunk. Fiatal egyedekben mind a máj, mint a mirigyesgyomor árnyéka 

nagyobb a felnőttekhez képest.  

A máj méretének megkisebbedése, microhepatia inkább idült, a máj fibrotikus 

elváltozásával kísért folyamatokra jellemző. Megemlítendő, hogy egyes kakadu és 

arafajokban egészséges egyedekben is előfordul, hogy a máj kisebb a megszokottnál.  

A diagnózis következő lépése a vérvétel. Májbetegség gyanúja esetén különösen 

ügyelni kell a mintavételt követő megfelelő vérzéscsillapításra, mert emlősökhöz hasonlóan 

ezekben a betegekben gyakran véralvadási zavar alakul ki.  
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A haematológiai vizsgálat a feltételezett betegség súlyosságáról és eredetéről adhat 

kiegészítő információt. A vörösvérsejt frakció vizsgálata során az esetleges dehydratio és 

anaemia jelei segítenek megítélni a beteg általános állapotát. A fehérvérsejtek számának 

emelkedése inkább bakteriális vagy gombás fertőzésre, míg csökkenése inkább vírusos vagy 

toxikus eredetre utal. A fehérvérsejtek minőségi vizsgálata során a heterophilia inkább 

heveny, a lymphocytosis, monocytosis inkább idült lefolyású betegségekre jellemző lelet.  

A vér biokémiai vizsgálata a májfunkció megítélésének fontos módszere. Madarakban a 

májkárosodásra érzékeny, de nem specifikus enzim az aszparaginsav-transzamináz (AST), 

mérését mindig a kreatin-kináz (CK) izomspecifikus enzimmel együtt végezzük. Szintén nem 

specifikus enzim a laktát-dehidrogenáz (LDH), de papagájokban májkárosodás során értéke 

gyakran megemelkedik. Májbetegségre specifikus, de nem kellően érzékeny enzimek a 

glutamát-dehidrogenáz (GLDH) és a gamma-glutamil-transzferáz (GGT). Mivel a GLDH 

csak a máj sejtjeinek szétesésekor kerül a véráramba, növekedéséből a májkárosodás 

súlyosságára következtethetünk, aminek a kórjóslat szempontjából van jelentősége. 

Madarakban a májműködés leginkább specifikus és érzékeny paraméterei az epesavak. A vér 

összepesav koncentrációja krónikus májbetegségeknél is magas marad, amikor az enzimek 

szintje a heveny károsodást követően esetleg már a normális értékre csökkent. Egyes egyéb 

biokémiai paraméterek, mint az összfehérje, az albumin, a globulinok és az elektrolitok 

szintjének eltérései szintén közvetett információt adhatnak a máj működéséről.  

A radiológiai és vérvizsgálatok általában elégségesek a májbetegség megállapításához, 

de gyakran nem adnak kellő információt a pontos kóroktanról.  

A testüreg ultrahangos vizsgálata hasznos lehet a máj szerkezetének elbírálásában 

(gócos vagy diffúz elváltozás), a röntgenfelvételen egymásra vetülő szervek elkülönítésében, 

különösen szabad testüregi folyadék gyanúja esetén. A szabad testüregi folyadékból ultrahang 

árnyékban biztonságosan mintát vehetünk laboratóriumi vizsgálatok céljából.  

A májbetegségek pontos diagnózisa az esetek többségében azonban csak endoszkópia 

során nyert bioptátumok szövettani vizsgálatával lehetséges. Mivel a biopsziás mintavétel a 

májból jelentős kockázattal bír a testüregbe történő vérzés miatt, csak gócos elváltozás 

(gümőkór, daganat) gyanúja esetén vagy terápia rezisztens májbetegség esetén javasolt.  

A májbetegségek kezelése összetett és hosszú folyamat, amely gyakran komoly kihívást 

jelent az állatorvos és a tulajdonos számára is.  

Egyértelmű diagnózis esetén (pl. chlamydiosis, nehézfém mérgezés) a beteg állapotának 

stabilizálását követően haladéktalanul meg kell kezdeni a megfelelő specifikus terápiát.  

Májbetegségekben ezen túlmenően kiemelt fontosságú a tüneti, támogató kezelés, 

illetve ez a kezelési mód áll rendelkezésre az esetek többségében, amikor a probléma eredetét 

nem tudjuk pontosan igazolni. Mivel a máj kiváló regenerációs képességgel bír, és gyakran 

csak a betegség késői stádiumában jelentkeznek a tünetek, a kiváltó okot sok esetben nem áll 

módunkban földeríteni. 

A terápia első lépése a károsodott máj további terhelésének csökkentése a folyadék és 

energia-háztartás helyreállításával. Dehydratio esetén, illetve ha a beteg nem vesz magához 

táplálékot, mindenképpen indokolt a kezelés kezdeti szakaszát kórházi körülmények között 

végezni. A folyadékpótlás mennyisége a dehydratio fokától függ, általában 60-90 ml/ttkg a 

rehydratio fázisában. A rehydratio-t fokozatosan kell végezni, a szükséges mennyiség felét az első 

12-24 órában, a továbbit a következő 24-48 órában adjuk be. A fenntartó adag az emlősökhöz 

hasonlóan 50 ml/ttkg/24 óra körüli. Májbetegség gyanúja esetén folyadékpótlásra laktát-mentes, 

esetleg energiahordozókkal (dextróz, aminosavak) dúsított infúziós oldatokat válasszunk.   

A rossz általános állapotú, energiahiánnyal küzdő betegek kényszertáplálása 

elmaradhatatlan része a májműködés támogatásának. A kényszertáplálást kórházi 

körülmények között a leggyakrabban begyszondán keresztül végezzük. Begyszondán 
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keresztül egy alkalommal kb. a testtömeg 3-5%-nak megfelelő mennyiségű tápanyagot 

juttathatunk be a madár szervezetébe. Az etetések gyakorisága a fajtól és testmérettől függ 

átlagosan napi 3-5 alkalom. A kisebb testű fajok kényszertáplálására gyakrabban van szükség, 

mivel a 24 órára vetítve a testtömegük jóval nagyobb százalékának megfelelő tápanyagot 

igényelnek. A begyszondás etetést lehetőleg ismert összetételű, magas tápértékű gyári 

készítményekkel, fiókanevelő tápokkal végezzük.  

Lényeges, hogy a folyadék- és tápanyagpótlás mindig a madár testhőmérsékletének 

megfelelő infúziós, illetve tápoldatokkal történjen, ellenkező esetben súlyos hypothermiát 

illetve a begyszondán bejuttatott táplálék regurgitatioját idézhetjük elő. 

A komplex terápia magában foglalja a májműködési zavar következtében kialakuló 

egyéb szervi károsodások párhuzamos kezelését.  

Melenás bélsár esetén a gyomor bélcsatorna nyálkahártyájának védelmére 

alkalmazhatunk H2 receptor antagonistákat (ranitidine, famotidine), illetve nyálkahártya 

bevonó szereket (sucralfate).  

Nagy mennyiségű testüregi folyadék felhalmozódás során, ha nehezíti a madár légzését, 

szükség lehet annak részleges leszívására, ez azonban jelentős fehérjevesztéssel jár. A 

folyadék újratermelődését vízhajtók (furosemide) adagolásával kontrollálhatjuk.  

A hepatikus encephalopatia kezelése alapelveiben megegyezik az emlősökben 

ismertekkel. Célja a bakteriális fermentáció csökkentése a bélcsatornában antibiotikumok 

segítségével, az ammónia megkötése ionizált formában a bélben (lactulose), illetve a 

fehérjebevitel csökkentése. Kifejezett idegrendszeri tünetek esetén gyógyszeres 

görcscsillapításra is szükség lehet (diazepam).  

Krónikus májbetegségek során az interstitialis állomány szerkezetének sérülése a máj 

fibrosisához, cirrhosisához vezet. Ha képalkotó diagnosztikai módszerekkel vagy szövettani 

vizsgálattal fibrotikus elváltozás valószínűsíthető, a folyamat előrehaladása lassítható 

colchicine, illetve glükokortikoidok (prednisolone) adásával.  

A tüneti kezelésben jelentős szerepet játszanak a májvédő szerek, amelyek antioxidáns, 

szabadgyök-fogó, illetve gyulladáscsökkentő hatásuk révén támogatják a májműködést. 

Annak ellenére, hogy használatuk széles körben elterjedt, pontos hatásmechanizmusuk és 

adagolásuk madarakban kevéssé ismert, inkább emlősökben alkalmazott adagok alapján, 

tapasztalati alapokon nyugszik.  

Lehetséges alkalmazásukhoz az alábbi táblázat kíván támpontot nyújtani. 

 

Hatóanyag Hatásmechanizmus Alkalmazás Készítmény 

Urzodeoxycholsav Epehajtó, 

gyulladáscsökkentő, 

immunmoduláns 

10-15 mg/ttkg po. 

naponta, 2 részre 

elosztva 

Ursofalk
®
 kapszula 

S-adenozil metionin 

(SAMe) 

Antioxidáns, gluathion 

előanyaga 

20 mg/ttkg po. 

naponta, 2 részre 

elosztva 

Denosyl
®
 AUV 

Dimetil-glicin (DMG) SAMe előanyaga 100-200 mg/ttkg 

po. naponta, 2 

részre elosztva 

Vetri-DMG
®
 AUV 

Vitalactin
®
 AUV 

E-vitamin Antioxidáns 40 mg/ttkg po, im. Vitamin-E inj. 

Sylimarin Antioxidáns, 

gyulladáscsökkentő 

100-150 mg/ttkg 

po. naponta, 2-3 

részre elosztva 

Legalon
®
 kapszula 

Hepato-Support
®
 

AUV, Glutamax
®
 

AUV stb. 

Policosanol Vér triglicerid és LDL ↓ 0,3-2 mg/madár 

naponta  

Búzacsíra olaj 

készítmények 
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Mivel az említett hatóanyagok általában gyárilag kombinált májvédő készítmények 

formájában érhetők el, ezek gyakran tartalmaznak egyéb vitaminokat (B1, B2, B6, B12), 

illetve antioxidáns és lipotróp hatású szereket (L-carnitine, metionin, kolin, esszenciális 

zsírsavak) is. Ezek a vegyületek élettani hatásuk alapján valószínűleg madarakban is pozitívan 

befolyásolják a májműködést.  

A máj regenerációs képességének támogatása hosszú távú terápiát jelent. A kórházi 

kezelés során stabilizált állapotú betegeket otthonukba bocsáthatjuk, ha az étvágyuk 

visszatért, de a májvédő gyógyszerek adagolását a tulajdonosnak otthon kell folytatnia. Míg 

kórházi körülmények között a gyógyszerek begyszondán keresztüli adagolása megoldható, az 

otthoni kezeléshez olyan készítményeket kell választanunk, amelyet a tulajdonos képes akár a 

takarmányba keverve, akár fecskendővel bejuttatni a madár szervezetébe. Célszerű megoldás 

az adott egyedre szabott kezelési terv fölállítása, amelynek során a por alakú gyógyszereket a 

madár súlyának megfelelően gyógyszertárban kiosztatjuk, majd a tulajdonos otthon ezt keveri 

el lactulose sziruppal és valamilyen ízesítő anyaggal, hogy a madár szívesen elfogyassza. 

Mivel ez a fajta terápia hetekig, esetleg hónapokig elhúzódik, a májbetegségek kezelése 

során feltétlenül szükség van kontroll vizsgálatokra. Ha a tulajdonos elmondása szerint a 

madár állapota stabil, ezt 2-3 hetente, majd fokozatosan ritkábban végezzük. Kontroll 

vizsgálatok alkalmával azokat a kiegészítő vizsgálatokat érdemes egyszerűsítve elvégezni, 

amelyek az eredeti diagnózishoz vezettek.  

A teljes gyógyulás illetve hosszú távú tünetmentesség feltétele azonban mindenképpen 

az optimális tartástechnológia és takarmányozás biztosítása a lábadozó madár részére.  

Irodalom 
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MADARAK ASPERGILLOSISA 
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AVIAN ASPERGILLOSIS 
Aspergillosis is the most commonly diagnosed fungal disease in pet birds. The most common forms of aspergillosis are fungal 
pneumonia and air sacculitis. This condition is a non-contagious, opportunistic infection, caused by Aspergillus fumigatus, A. niger, 
or A. flavus. Predisposing factors are damp feed or bedding in warm, humid environments, poorly ventilated environment, poor 
hygiene, poor husbandry, immunosuppression, poor quality, mouldy food, predominantly seed diet and corticosteroid or long term 
antibiotic treatment (Kaplan et al., 1975; Quinn et al., 2002). 
The symptoms of the disease  are non-specific. Acute aspergillosis occurs in psittacine chicks and causes dyspnoea, cyanosis, 
lethargy, anorexia, polyuria, polydipsia and sudden death. The chronic form can be 1. mycotic tracheitis, 2. localized granulomas in 
the lungs and the air sacs and 3. invasive form, which initially affects the respiratory system and then the aspergillus spreads 
haematogenously to the rest of the body (Harrison and Lightfoot, 2006). 
The diagnosis of this condition is sometimes difficult. In case of fungal pneumonia and air sacculitis the X-ray is consistent with 
bronchopneumonia with marked parabronchial patterns. Fibrinous air sacculitis allows the radiographic visualization of the air sac 
walls (radiodense lines) and round radiodense areas are often seen as a sign of nodular air sacculitis or pneumonia. The 
hematology and serum chemistry results shows heterophilic leukocytosis, left shift, toxic heterophils, lymphopenia, non-regenerative 
anemia, elevated AST, LDH, hypoalbuminemia and hypergammaglobulinemia. Endoscopic examination is a valuable tool to 
diagnose aspergillosis and helps to detect and sample fungal plaques (Harcourt-Brown and Chitty, 2005). 
Treatment of aspergillosis is very difficult and usually takes 3-9 months. The goals of the treatment are: 1. Removal of lesions that 
restrict airflow; 2. Killing and eliminating the fungus; 3. Supportive care (Harcourt-Brown and Chitty, 2005). Combination therapy is 
necessary to reach these goals. Oral or parenteral antifungal drugs (amphotericin B, voriconazole, itraconazole, ketokonazole) are 
administered (Flammer et al., 2008). Amphotericin B can be used intratracheally, intravenously, in sinus flushes and through 
nebulisation. Because of its nephrotoxicity it is used for only short duration (Simpson and Euden, 1991). Nebulisation therapy is 
important part of the protocol. The air sacs have poor blood supply; therefore it is difficult to reach the therapeutic drug concentration 
with oral or parenteral administration. Nebulisation delivers the drugs directly to the respiratory tract, while minimizing systemic 
exposure and circumventing the hepatic first-pass metabolism. Amphotericin B, clotrimazole, terbinafine, F10 can be used as a 
nebulisation agent. If the patient is stable enough for general anaesthesia, surgical or endoscopic removal of the fungal granulomas 
and direct application of antifungal agents on the lesions are also suggested (Harrison and Lightfoot, 2006).  
During the long term treatment, regular reassessment (physical examination, repeated endoscopy and X-ray, blood tests every 
month) is recommended (Tully, 2009).  

 

Az aspergillosis a leggyakrabban diagnosztizált gombás megbetegedés madarakban. A 

betegség leggyakoribb formája a légzsák- és tüdőgyulladás. Ez a betegség fertőző, de nem 

ragályos, amelyet a fakultatív patogén Aspergillus fumigatus, A. niger és A. flavus okoz.  

Járványtan 

A betegségre leginkább a hideg vagy száraz területekről származó madarak a 

legfogékonyabbak, pingvinek, hattyúk és a ragadozók közül az északi sólyom (Falco 

rusticolus). A papagájok közül leggyakoribb jákókban (Psittacus erithacus) és amazonokban 

(Amazona sp.). A betegségre hajlamosító tényezők a nyirkos, penészes, poros és elsősorban 

magokra (napraforgó, földimogyoró) alapozott takarmány, a nyirkos, penészes alom, a rosszul 

szellőztetett környezet, rossz higiénia, továbbá az A-vitamin hiány, a kortikoszteroid vagy 

hosszú antibiotikum kezelés (Kaplan et al., 1975; Quinn et al., 2002). 

Tünetek 

A betegség tünetei nem jellegzetesek. A betegség heveny formája elsősorban fiókákban fordul 

elő, ilyenkor nehezített légzés, cianózis, bágyadtság, étvágytalanság, polyuria, polydipsia és 
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hirtelen elhullás jelentkezhet. A krónikus megbetegedésnek három formája van (Harrison and 

Lightfoot, 2006):  

1. Gombás syrinx, légcső vagy hörgőgyulladás. Ebben az esetben a felső légúti 

elzáródás tünetei dominálnak: hang megváltozása, hirtelen kialakuló nehezített légzés, nyitott 

csőrrel történő légzés, szűkülési zörej, hirtelen elhullás. 

2. Lokalizált granulómás gyulladás a tüdőben és a légzsákokban. Ennél a formánál a 

betegség kialakulása sokkal alattomosabb. Általános rosszullét, a hangadás megszűnése, 

súlyvesztés, étvágytalanság, hasmenés, polyuria, polydipsia, nehezített légzés jelentkezik. Ha 

csak a légzsákok érintettek, akkor a hallgatózási lelet többnyire negatív. 

3. Invazív forma, amely kezdetben csak a légzőszerveket érinti, majd az Aspergillus 

hematogén úton szóródik a szervezetben, és más szervekben is elváltozásokat okoz. A 

szóródó gombatelepek és a képződő mycotoxinok károsítják a csontvelőt, májat, vesét és 

agyat, a tünetek pedig a károsodott szervnek megfelelően alakulnak ki. 

Diagnosztika 

A jellegzetes tünetek hiánya miatt a betegség diagnosztikája többnyire nehézkes. A 

kórelőzmény (tartás, takarmányozás, megelőző gyógykezelés) fontos eleme a 

diagnosztikának. A betegség nagyon gyakori a kizárólag magokon (napraforgó, 

földimogyoró) tartott papagájokban, ezért minden általános vagy légzőszervi tüneteket mutató 

papagájnál gondolnunk kell rá.  

A radiológiai lelet gombás tüdő- és légzsákgyulladás esetén parabronchiális rajzolatú 

bronchopneumoniát mutat. A fibrines légzsákgyulladás esetén az egészséges madarakban nem 

látható légzsákfalak vékony radiodens vonalakként tűnnek fel a röntgenfelvételen. 

Granulómaképződéssel járó tüdő- és légzsákgyulladás esetén pedig kerek vagy ovális 

radiodens területeket láthatunk a tüdőben vagy a légzsákokban.  

A hematológiai vizsgálat során leukocytosis, heterophilia, monocytosis és aplasticus 

anaemia, a biokémiai vizsgálat során pedig emelkedett májparaméterek, hypoalbuminaemia és 

hypergammaglobulinaemia jelentkezhet. Létezik szerológiai vizsgálat is a betegség 

diagnosztizálására, azonban ennek gyakorlati jelentősége elhanyagolható. 

A diagnosztikai munka fontos eleme a testüreg és a légzsákok endoszkópos vizsgálata. 

Ezzel az eljárással a betegség megbízhatóan diagnosztizálható, lehetőségünk van a 

mintavételre. Sőt, a gombatelepek eltávolításával a gyógykezeléshez is hozzájárulhatunk 

(Harcourt-Brown and Chitty, 2005). 

Gyógykezelés 

A betegség gyógykezelése többnyire hosszú (3-9 hónap), költséges és nehéz. A gyógykezelés 

három lépésből áll (Harcourt-Brown and Chitty, 2005): 

1. A légutakat elzáró és a beteg életét közvetlenül veszélyeztető gombatelepek sürgős 

eltávolítása. 

2. A szervezetben megtelepedett gomba elpusztítása. 

3. Támogató kezelés. 

A gomba elpusztítására különféle antifungális gyógyszereket használhatunk, pl. amfotericin 

B, vorikonazol, itrakonazol, ketokonazol (Flammer et al., 2008). Az amfotericin B-t 

használhatjuk intratracheálisan, intravénásan, valamint nebulizáció (inhaláció) útján. Az 

amfotericin B vesekárosító, ezért csak rövid ideig való és intravénás folyadékterápiával 

kiegészített használata javasolt. 
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Mivel a légzsákok vérellátása nem túl jó, ezért a hagyományos gyógyszerbeadási 

módokkal (po., sc., im., iv., io.) nehéz elérni a megfelelő terápiás gyógyszer-koncentrációt. 

Ennek a problémának a leküzdésre használhatjuk a nebulizációs terápiát. A nebulizáció során 

a hatóanyag egyenesen a légzsákokba jut, elkerülve a májbéli lebontást és lecsökkentve a nem 

kívánt szisztémás hatásokat. Fontos, hogy a nebulizátorral előállított részecskék 

szemcsemérete kb. 3 µm legyen, ugyanis ebben az esetben érik el megfelelően a légzsákokat. 

Inhalációra amfotericin B-t, klotrimazolt, terbinafint és F10-t használhatunk. Nebulizátorként 

legegyszerűbben valamilyen asztma és légúti megbetegedések kezelésére használt humán 

inhalátort használhatunk. 

Ha a beteg állapota elég stabil az altatáshoz, akkor a gombatelepek sebészi vagy 

endoszkópos eltávolítása, illetve antimikotikus szerek közvetlen alkalmazása a 

gombatelepeken szintén javasolt (Harrison and Lightfoot, 2006). 

A hosszú távú kezelés során rendszeres, havi kontroll (fizikális és endoszkópos 

vizsgálat, röntgen és vérvizsgálat) javasolt (Tully, 2009). 

Megelőzés 

A betegség megelőzésének legfőbb eleme a megfelelő tartástechnológia. Fontos, hogy a 

papagájokat átszoktassuk a kizárólag magokból álló takarmányról valamilyen jó minőségű 

pelletre. Biztosítsuk a higiénikus környezetet, a megfelelő páratartalmat, a rendszeres 

légcserét, és a madárházakban pormentes almot használjunk. Fontos, hogy időben észleljük a 

madarak súlyvesztését, és alkalmazzunk megelőző gombaellenes kezelést stressz és 

antibiotikum adagolás esetén. 

 

Papagájok aspergillosisának kezelésére alkalmazható gyógyszerek 

Hatóanyag Készítmény Adag Megjegyzés 

Amfotericin B Fungizone  1,5 mg/ttkg iv., 8 óránként 3-5 napig vesekárosító 

Vorikonazol Vfend  10mg/kg po, 2× legjobb, de drága 

Itrakonazol Itrafungol 5-10 mg/ttkg po., 5 napig 2×, majd 1× jákóknak ne! 

Flukonazol Diflucan  5-15 mg/ttkg po., 2×  

Terbinafin Lamisil 10-15 mg/ttkg po., 1-2×  

 

Papagájok aspergillosisának kezelésére alkalmazható nebulizációs oldatok 

Hatóanyag Készítmény Adag Megjegyzés 

Amfotericin B Fungizone  1 mg/ml víz 2×15 perc 

Terbinafin Lamisil 500 mg terbinafin + 1ml acetil cisztein 

+ 500 ml víz 

3×20-30 perc 

Összetett F10 4 ml/1 liter víz 3×20-30 perc 
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AVIAN CHLAMYDIOSIS 
Ornithosis (psittacosis, chlamydophillosis) is a zoonotic disease caused by an obligate intracellular Gram negative bacterium 
(Chlamydophila psittaci) (Panigrahy et al., 1978; Panigrahy et al., 1979). The bacterium is shed in feather dust, faeces, urine, 
lacrimal fluid, nasal discharges, mucous from the oral and pharyngeal cavities, and crop milk in pigeons (Forsyth and Beddome, 
1981). The source of infection can be aerosol of faeces and possibly feather dust and the route of infection is oral or aerogen. The 
incubation period can vary from 5 days to several months. The latent infection is very common, because the organism can survive in 
the body hiding in the macrophages. Morbidity and mortality rates are extremely erratic ranging from 10-100% depending on bird 
species and Chlamydophila genotype. Infected birds may become lifelong carriers shedding the organism intermittently during times 
of stress.  
The diagnosis of the disease is difficult because it doesn’t have any pathognomic symptoms. Similarly, the infected bird may be 
asymptomatic or may show non-specific signs, such as fluffed feathers, respiratory signs, conjunctivitis, and green diarrhoea 
(Grimes, 1987). The blood results are non-specific and may show elevated WBC, fibrinogen and liver enzymes. The X-ray often 
shows enlarged spleen in the lateral view (Bonda, 1993). Enlarged liver and kidneys are usually also seen. To confirm the diagnosis 
faecal antigens can be detected using ELISA or PCR. However, negative results are common, because the shedding of the 
bacterium in the faeces is intermittent and the antigen tests are negative within 48 hours of a proper antibiotic therapy. In practice, 
the blood antigen ELISA is the preferred method to diagnose the disease. However, a positive serology result does not necessarily 
mean that the bird is a carrier and Chlamydophila is causing the clinical signs (Quinn et al., 2002). In our practice we use the semi 
quantitative Immunocomb ELISA test.  
Caution should be exercised when deciding to treat infected birds. Treatment may resolve clinical signs, but will not necessarily clear 
the infection. Birds may remain carriers that can shed organisms again in the future. The treatment of option for sole pet birds is 
injectable doxycycline 75-100 mg/kg once a week for 45 days (Harcourt-Brown and Chitty, 2005). Repeating the serology test after 
the treatment is recommended and it should halve every 3-4 months if the treatment is successful. For the prevention of psittacosis, 
quarantining the new birds for 42 days is very important. All birds should be tested serologically during the quarantine. Positive 
results can occur if the bird was infected and cleared the organism and false negatives can occur if the bird is acutely infected, but 
have not seroconverted yet. Therefore, it is recommended to repeat the test at least two weeks later. 
Warning owners of seropositive birds is very important. In veterinary practices a Chlamydophila Fact Sheet is preferred to notify 
owners of the zoonotic potential of the disease (Smith et al., 2005). 
Zoonotic potential 
Chlamydophila psittaci causes psittacosis (also known as parrot disease, parrot fever, and ornithosis) in humans, which is a 
zoonotic infectious disease. Employees in the poultry industry, bird owners, pet shop employees, zookeepers and veterinarians are 
at risk of the infection. The incubation period is 5-14 days and the symptoms range from unapparent illness to severe pneumonia. 
The most common signs are `flu-like` symptoms, atypical pneumonia, high fever, joint pain, diarrhoea, conjunctivitis, headache, 
anorexia, nausea, photophobia, chest pain, vomiting, pneumonia, headaches, spiking fevers, night sweats. The complications 
include endocarditis, hepatitis, and encephalitis, which may occasionally occur. The mortality of the disease is less than 1%. Since 
doctors rarely suspect chlamydiosis, it is important for people who have been exposed to pet birds to inform their physicians (Smith 
et al., 2005).  
All veterinary personnel who deal with sick birds run a risk of becoming infected. To prevent that vets and nurses testing sick 
patients are highly recommended to observe certain safety measures such as: isolating seropositive birds, wearing face masks for 
treating infected birds, regular use of disinfectants and performing post mortem examination only in fume cupboards (Smith et al., 
2005).  

 

A chlamydiosis madarakban egy obligát intracelluláris baktérium (Chlamydophila psittaci) 

által okozott fertőző betegség (Panigrahy et al., 1978; Panigrahy et al., 1979). A kórokozó 

zoonózis, amely emberben legtöbbször influenzaszerű tüneteket okoz. A baktériumnak öt 

szerovariánsa van: papagáj, galamb 1-2, kacsa és pulyka. A kedvtelésből tartott madarak 

közül nimfapapagájokban a leggyakoribb. 



85 

 

Járványtan 

A madarak a kórokozót bélsárral, vizelettel, könnyel, orr- és szájüregi váladékkal, toll 

törmelékkel és galambok esetében begytejjel üríthetik (Forsyth and Beddome, 1981). A 

kórokozó ürítése szakaszos, ami megnehezíti a betegség diagnosztizálását. A Chlamydia-k 

ellenálló képessége hővel és fertőtlenítő szerekkel szemben gyenge, de bélsárban, 

hörgőváladékban és porban beszáradva azonban három hétig életképesek maradnak. A 

fertőződés leggyakrabban a megszáradt ürülékből képzett por belélegzésével vagy 

elfogyasztásával történik. A szervezetbe jutott baktérium a légutak vagy a bél 

nyálkahártyájának hámjában szaporodik el, majd szóródik a szervezetben. A lappangási idő 

leggyakrabban 5-14 nap, de a tünetmentes hordozás is gyakori. A kórokozó ugyanis a 

makrofágokban elrejtőzve hónapokig is túlélhet a madár szervezetében, és a betegség később, 

valamilyen gyengítő tényező (pl. stressz, szállítás, szaporodási időszak, egyéb betegség) 

hatására jelentkezik. 

Tünetek 

A morbiditási és mortalitási értékek nagyon változatosak (10-100%), függnek a madár fajától 

és a Chlamydophila szerotípustól. A betegségnek nincsenek pathognomikus tünetei, a 

madarak legtöbbször aspecifikus tüneteket mutatnak vagy teljesen tünetmentesek. Az érintett 

madarak felborzolt tollal gubbasztanak, légzőszervi tünetek, conjunctivitis, zöldes hasmenés 

jelentkezhet (Grimes, 1987). A véreredmények is hasonlóan jellegtelenek, emelkedett 

fehérvérsejtszám, heterofília, emelkedett fibrinogén és emelkedett májenzimek a jellemzőbb 

eltérések. A röntgenvizsgálatok során a laterális felvételen a megnagyobbodott lép látható, és 

a hepatomegalia is viszonylag gyakori (Bonda, 1993). 

Diagnosztika 

A betegség diagnosztikája a jellegtelen tünetek és a szakaszos kórokozó ürítés miatt 

viszonylag nehézkes. A baktérium közvetlen kimutatására egyrétegű sejttenyészeteken való 

tenyésztés áll rendelkezésünkre, ehhez azonban speciális laboratóriumra van szükség és kb. 

két hetet vesz igénybe.  

Szintén lehetséges a baktérium antigénjének kimutatása a bélsárból. Ehhez 

rendelkezésünkre állnak ELISA gyorstesztek (Clearview, RapidChlam, Kodak Surecell), ezek 

azonban gyakran adnak keresztreakciót egyéb baktériumokkal, ezért a téves pozitív eredmény 

gyakori. A baktérium DNS-ét a bélsárból kimutató PCR eljáráson alapuló teszt ezzel a hibával 

nem terhelt, és ezért pontosabb, ehhez azonban speciális laboratórium szükséges. Mivel a 

kórokozó ürítése a bélsárral szakaszos, mindkét antigén kimutató eljárás (ELISA, PCR) 

gyakran eredményez téves negatív eredményt. A kórokozó kimutatását az is megnehezíti, 

hogy antibiotikum használatát követően 48 órával a kórokozó ürítése átmenetileg megszűnik. 

A napi állatorvosi munka során a legjobban használható a kórokozó ellen termelt 

antitestek kimutatása a vérből. Ehhez az általunk használt eljárás az ELISA elven működő 

Immunocomb (Biogal) módszer. Szerológiai eljárás révén az eredmény csak a madár 

immunológiai áthangolódása után lesz pozitív, és a lezajlott régi fertőzések is pozitív 

eredményt adnak (Quinn et al., 2002). Ez a teszt szemikvantitatív, azaz az eredmény egy 10 

fokozatú skálán jelenik meg. Ez teszi lehetővé az adott madár eredményeinek 

összehasonlítását, és segít megítélni a kezelés hatékonyságát. Chlamydophila szerológiai 

vizsgálat javasolt minden frissen vásárolt madár esetében, minden beteg papagáj esetében 

(függetlenül a tünetektől) és minden madár esetében (függetlenül a fajtól), ha légzőszervi 

tünetek vagy conjunctivitis jelentkezik. 
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 Fals negatív Fals pozitív Egyéb 

Sejtkultúra Szakaszos ürítés nincs Speciális labor 

Bélsár ELISA Szakaszos ürítés keresztreakció Gyorsteszt 

Bélsár PCR Szakaszos ürítés nincs Speciális labor 

Szerológia Áthangolódás során Régi, lezajlott 

fertőzés 

Gyorsteszt 

 

A diagnosztikai eljárások megbízhatatlansága miatt soha semmilyen madárról, amely átesett 

Chlamydophila fertőzésen, nem jelenthető ki, hogy teljesen megszabadult a kórokozótól, és 

mentes a fertőzéstől. 

Kórbonctan 

Mivel a betegség zoonózis, a boncolást végző állatorvos fertőződését mindenképpen el kell 

kerülnünk. Az elhullott madarak boncolását javasolt elszívófülkében végezni, és a madarak 

tollazatát a boncolást megelőzően átitatni valamilyen fertőtlenítővel. A testüreg megnyitását 

követően a lépből készítsünk lenyomati készítményt, és fessük meg Gimenez- vagy 

Macchiavello-festéssel. Ezekkel az eljárásokkal festve az intracelluláris Chlamydophila 

zárványok vörös színben tűnnek fel. Amennyiben a vizsgálat során ezeket a zárványokat 

megtaláljuk, munkavédelmi okokból a kórbonctani vizsgálat félbeszakítása javasolt (Neil 

Forbes, szóbeli közlés). A betegségre jellemző kórbonctani kép többnyire jellegtelen: lép- és 

májmegnagyobbodás, savós-fibrines légzsákgyulladás, rhinitis, conjunctivitis. 

Gyógykezelés 

A kórokozó elpusztítására leginkább a doxiciklin antibiotikum alkalmas. Papagájok esetében 

adagja 75-100 mg/ttkg hosszúhatású injekció formájában (Vibravenous, Pfizer) 7 naponta 45 

napig vagy szájon át adható 20-50 mg/kg adagban 42 napig (Harcourt-Brown and Chitty, 

2005). 

Chlamydiosis zoonotikus jelentősége 

Emberben négy, Chlamydiaceae családba tartozó baktérium okozhat megbetegedéseket: 

Chlamydia trachomatis, Chlamydophila pneumoniae, Chlamydophila abortus és 

Chlamydophila psittaci.  

A Chlamydia trachomatis a leggyakoribb bakteriális eredetű nemi betegség emberben, 

és nem zoonózis. A kórokozó három bivariánsa trachomát (idült, gennyes conjunctivitist), 

lymphogranuloma venereumot (az inguinális és az anorectális nyirokcsomók gyulladását) és 

húgycsőgyulladást okoz emberben.  

A Chlamydophila pneumoniae legtöbbször torokgyulladást, hörgőgyulladást és atipikus 

tüdőgyulladást okoz emberben. Bár a baktérium fertőzhet állatokat is (koala, hüllők, békák) 

zoonotikus jelentősége minimális.  

A Chlamydophila abortus magzatelhalást okozhat lóban, sertésben, nyúlban, 

tengerimalacban, egérben és emberben. A fertőzés szájon át vagy szexuális úton történik, és 

az abortusz bekövetkezéséig tünetmentes. 

A negyedik faj a Chlamydophila psittaci a madarak legjelentősebb zoonózisa, gyakori 

állatorvosok, baromfitelepeken és vágóhidakon dolgozók, valamint madártenyésztők körében. 

A betegség lappangási ideje emberben többnyire 5-20 nap. Legtöbbször jellegtelen 
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influenzaszerű tüneteket okoz, étvágytalanság, fénykerülés, mellkasi fájdalom, hányinger, 

hányás, fejfájás, láz a legjellemzőbb tünetek. Esetenként súlyos szövődményei is lehetnek: 

pneumonia, endocarditis, myocarditis, meningitis. A mortalitás többnyire 1% alatti (Smith et 

al., 2005). 

Beteg madarakkal foglalkozó állatorvosok és asszisztensek esetében a fertőzés veszélye 

jelentős. Mivel a humán orvosok ritkán gyanakodnak chlamydiosisra, fontos, hogy az 

influenzaszerű tünetek jelentkezésekor, amennyiben kapcsolatba kerültünk beteg madarakkal, 

hívjuk fel háziorvosunk figyelmét a lehetséges fertőzésre. Az állatorvosok fertőzésének 

megelőzésére javasolt bizonyos munkavédelmi szabályokat betartani. Ezek közé tartozik a 

szeropozitív madarak elkülönítése, maszk viselése fertőzött madarak kezelésekor, a tollazat 

átitatása fertőtlenítőszerrel és elszívófülke használata madárboncoláskor, boncoláskor 

lépkenet megfestése Machiavello-festéssel és Chlamydophila pozitív eredmény esetén a 

boncolás félbeszakítása (Harcourt-Brown and Chitty, 2005).  
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BIRD ZOONOSES 
The paper deals with the most common bird zoonoses from the human medicine point of view. Avian influenza, chlamydiosis and 
bird mite infection is discussed in details. 

 

A mikroorganizmusok bármely típusa átkerülhet madárról emberre, de human megbetegedést 

csak kis részük okoz. 

Vírusok 

Madárinfluenza 

A H5N1 az A típusú influenza vírus altípusa, a madárinfluenza egyik okozója, amely az 

embert és más fajokat is megfertőzhet. Az influenzavírus két protein komponensből áll, a H5 

a hemagglutinin 5-ös variánsát, az N1 pedig a neuraminidáz 1-es variánsát jelöli.  

A H5N1 sok madárpopulációban jelen van, különösen Délkelet-Ázsiában. Egy 

Ázsiában megjelent törzs világszerte terjed; madárinfluenza alatt többnyire ezt az ázsiai 

törzset értjük. 

Az emberi fertőzés rizikófaktora a fertőzött baromfival való gyakori érintkezés, a 

fertőzés ugyanakkor igen ritka még a munkaköri veszélyeztetettek körében is. Human 

fertőződés elsősorban Vietnamban fordult elő, de közölték járványok fellépését a többi dél-

kelet-ázsiai országból is, és újabban Kazahsztánban, Mongóliában és Oroszországban is 

észleltek járványos eseteket.  

A vírus transmissiója cseppfertőzéssel következik be direkt kontaktus során, de 

valószínűleg indirekt módon, a kézről is kerülhet fertőzött anyag a felső légutakba vagy a 

conjunctiva mucosára. Fertőzött madarak fogyasztása ugyanakkor nem jelent kockázatot. 

Emberről emberre terjedés csak kivételesen fordul elő, néhány családon belüli esetet írtak le, 

elsősorban Vietnamban. Előfordulhat környezeti transmissio is fertőzött víz fogyasztása, vagy 

fertőzött vízben való úszás során, oralis vagy conjunctivalis úton. 

Az emberi megbetegedés előzetesen egészséges egyéneken következik be. Az egy 

háztartáson belül történt fertőzések esetében az incubatiós időszak 2-5 nap volt, de leírtak 8-

17 napos lappangási periódust is. Típusos klinikai tünetek: magas láz, influenzaszerű tünetek 

főként alsó légúti panaszokkal (köhögés, fulladás, pleuralis fájdalom), hányás, hasmenés, orr- 

és fogínyvérzések. A hasmenés vízszerű, nem véres, nem nyákos. Csaknem minden esetben 

klinikailag egyértelmű pneumonia alakul ki, mely primer viralis pneumonia, nem pedig 

bacterialis superinfectio. A kórházba kerülő esetek mortalitása magas (60 % feletti), a halálok 

progressiv légzési elégtelenség, mely a betegség 6-10. napján következik be. Laboratóriumi 

leletek közül leukopenia, lymphopenia, thrombocytopenia, emelkedett transaminase értékek, 

hyperglycaemia emelhető ki. A mikrobiológiai diagnózis vírustenyésztéssel vagy PCR 

vizsgálattal állítható fel, a gyors antigén-tesztek megbízhatósága kérdéses. 

Kezelése vírusellenes szerekkel (neuraminidase-gátlókkal) és tüneti szerekkel történik. 

Az antiviralis kezelést a megbetegedés gyanúja esetén 24-48 órán belül el kell kezdeni. 
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Baktériumok 

Psittacosis (papagájkór) – Chlamydophila psittaci okozta fertőzés 

A Chlamydia-k obligat intracellularis baktériumok, sejtfallal rendelkeznek, és ribosomájuk a 

Gram-negatívakéhoz hasonló. A kórokozó a beteg vagy hordozó madár (leginkább papagáj) 

váladékaiban és bélsarában található meg, elsősorban a légutakon keresztül jut az emberi 

szervezetbe. Az infectio következtében az alveolusok fala és az interstitium megvastagodik, a 

tüdőszövet oedemás, necroticus, olykor haemorrhagiás. Szövettani vizsgálattal a 

macrophagokban jellegzetes cytoplasma zárványtestek (Levinthal-Coles-Lillie testek) 

láthatók.  

A klinikai tünetek 7-14 napos incubatiós időszak után lépnek fel hirtelen vagy napok 

alatt kialakuló magas lázzal, mellkasi fájdalommal, pneumonia típusos fizikális jeleivel. 

Feltűnő a klinikai jelek és a röntgeneltérések közötti diszkrepancia: viszonylag kevés tünet és 

fizikális eltérés radiológiailag kiterjedt pulmonalis érintettséggel jár együtt. Társulhat 

pharyngitis, myocarditis, pericarditis, orrvérzések, photophobia, myalgia, izomgörcsök és 

merevség, letargia, mentalis depressio, desorientatio. 

A melllkasröntgen jellege nem specifikus, diffúz és lobaris folyamat egyaránt 

előfordulhat. A vörösvérsejt-süllyedés és a fehérvérsejtszám gyakran normális. A 

mikrobiológiai diagnózis tenyésztéssel vagy szerológiai vizsgálattal állítható fel.  

Kezelése doxycyclinnel vagy clarithrimycinnel történik, megfelelő hatás esetén a beteg 

állapota 48 órán belül javul. A kezelést a láztalanodás után 7-14 napig folytatni kell. 

Paraziták 

Madár-atka 

A madár-atkák csirkeólakban, galambdúcokban vagy madárfészkekben élnek. A csípésre a 

betegek általában nem emlékeznek, a reakció kifejlődése órákig tart, és allergiás jellegű. Az 

elváltozások sokszor multiplexek és erősen viszketnek. Légkondícionáló berendezésekbe is 

bekerülhetnek, megfertőzve a szobában tartózkodókat. Kezelése tüneti. 
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DISEASES OF FINCHES 
The paper describes the most common husbandry settings and needs for finches. This covers the most frequent health problems 
and diseases, especially the diagnostic and therapeutic methods which can be carried out during the general clinical service. 

 

A különböző apró madarak gyakori kedvtelésből tartott állatok, állatorvosi rendelőben 

előfordulási számuknál kisebb arányban jelennek meg. Ennek részben oka az egyes állatok 

kis egyedi értéke, hiszen a gyakoribb fajok kezelési költsége valószínűleg a madár 

kereskedelmi értékének többszöröse. Az állatorvosi beavatkozás sokszor sikertelen, ennek 

számos oka van. Egyrészt az állatok kis testtömege megnehezíti a kiegészítő vizsgálatok és 

diagnosztikai módszerek alkalmazását, illetve ennek sokszor anyagi akadálya van. Másrészt 

az általános betegellátásban dolgozó kollégák sok esetben nem rendelkeznek kellő 

gyakorlattal az apró madarak kezelésében.  

A tágabb értelemben vett pintyfélék részben a Fringillidae családba, részben az 

Estrildidae családba tartoznak.  

A madártartók nem rendszertani alapú, gyakorlati besorolása szerint: 

- Kanárik: kanári (Serinus canaria), színkanárik, alakkanárik, énekes kanárik, „mezei 

kanári” 

- Domesztikált egzóták: pl. zebrapinty (Taeniopygia guttata), japáni sirálykapinty 

(Lonchura „domestica”), rizspinty (Padda oryzivora), Gould-amandina (Chloebia 

gouldiae), ékfarkú amandina (Poephila acuticauda), ezüstcsőrű pinty (Lonchura 

cantans). Tenyésztésük megoldott, színváltozatok, fajták alakultak ki. 

- Nem domesztikált egzóták: régebben túlnyomórészt vadon befogott madarak, ma 

már többnyire tenyésztettek. Tenyésztési cél: a vadon élő madarakhoz minél jobban 

hasonlítson. 

A fogságban tartott pintyek egy részét olyan madártartók tartják, akik lakásukban tartanak egy 

vagy legfeljebb néhány madarat. A madarakhoz való érzelmi kötődésük nagy, gyakorlati 

ismereteik többnyire elhanyagolhatóak. A madarakat tenyészteni többnyire nem akarják, ha 

mégis, akkor a „madár érdekében”. A rendelőben megforduló tulajdonosok jelentős részét ők 

teszik ki. 

A „madártenyésztők” általában számos madarat tartanak, kifejezett tenyésztési céllal. 

Többségük ismereteit a többi madarásztól szerzi, tapasztalataik egy része feltétlenül hasznos 

ismeret, míg mások régóta fennálló tévhitek és legendák. Állatorvosnál ritkán fordulnak meg, 

részben kedvezőtlen tapasztalataik miatt, részben anyagi okokból. 

Betegvizsgálat 

Az egyedileg tartott madarakat többnyire kalitkájukban hozzák el a rendelőbe, így a tartási 

körülmények egy részéről már ismereteink lehetnek. Nagyobb állományok kezelésekor 

érdemes legalább az első vizit alkalmával az állatokat tartási helyükön megvizsgálni. 
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Tartási körülmények 

A madarászok madaraikat többnyire külön helyiségben, gyakran pincében helyezik el, és ezt 

néhány esetben szabadtéri röpde is kiegészíti. A higiénés körülmények nagyon változóak, 

többnyire azonban hagynak kivánnivalót maguk után. A hőmérséklet télen általában 0-20°C 

között van fajtól függően, ez részben takarékossági okokból van így, másrészt egyes fajok 

tenyésztésénél fontos. A mesterséges fényt leginkább fénycsövekkel biztosítják. A 

megvilágítás hosszának a tenyésztés során nagy jelentősége van. A madarakat vagy páronként 

tenyészkalitokban vagy társas röpdékben szokás elhelyezni. A leginkább kiforrott tartási és 

tenyésztési technológia kanárik esetében megszokott. 

A madártenyésztők többsége az énekes kanári tenyésztők kivételével nem használ 

származási nyilvántartást, és tenyésztői ismereteik elég változatosak. Többségük igyekszik 

elkerülni a rokontenyésztést, és ismeri a fontosabb letális mutációkat (gloszter corona kanári, 

bonten sirályka, fehér sirályka stb.). A magyarországi tenyésztők nagyobbik része nem végez 

valódi, meghatározott tenyészcél érdekében végzett tenyésztői munkát. 

Takarmányozás  

A pintyek anyagcseréje igen élénk, a kisebb testű fajok napi takarmányfogyasztása a 

testtömegük 30%-a lehet. Táplálékuk nagy részét magvak képezik, időszakosan 

lágyeleséggel, zöldfélékkel kiegészítve. Ásványianyag-pótlásra és zúzóköveknek apró szemű 

sóder, gritt és szépia mindig rendelkezésükre kell, hogy álljon. Takarmányozási eredetű 

betegségek a többi madárhoz viszonyítva ritkábbak. A kereskedelemben kapható olcsóbb 

kanári magkeverékek összetétele nem megfelelő, hobbitartóknál gyakran okozza a madarak 

lesoványodását, legyengülését. Kanárik takarmányába – elsősorban a piros madarakéba – az 

élénk színek elérésére a tenyésztők kereskedelemben kapható színezőanyagokat tesznek. Ezek 

a madarak a következő vedlésükkor színtakarmányozás nélkül sokkal halványabb színűek 

lesznek. Vízfogyasztásuk átlagosan 250-300 ml/ttkg naponta. Egyes ausztrál fajok, mint a 

zebrapinty hosszú ideig (hetekig) képesek szomjazni. 

Fizikális vizsgálat 

A hozzánk kerülő madarak többsége egyedileg kerül vizsgálatra. Fontos a minél részletesebb 

kórelőzmény felvétele. Közben célszerű a madártól kissé távolabb elhelyezkedve megfigyelni 

nyugalmi viselkedését és általános állapotát. Erősen legyengült, nehezített légzésű állat 

kézbevétele veszélyes lehet. 

A fizikális vizsgálatot gyakran kell röntgenvizsgálattal kiegészíteni. A kétirányú 

felvételt esetleg éber állapotban is el lehet végezni, általában azonban rövid izoflurán 

anaesthesiában végezzük. Ilyenkor lehetőség van egyéb vizsgálatok elvégzésére vagy 

gyógyszerbeadásra is. 

Vérvizsgálatra korlátozott lehetőség nyílik, maximum a testtömeg 1%-át kitevő 

vérmennyiség vehető le. 

További kiegészítő vizsgálatok 

- Bélsárvizsgálat: bélsárkenet (Cochlosoma, Giardia, Candida, Macrorhabdus, 

baktériumok), felszíndúsítás (oocysták, féregpeték – ritka)  

- Nedves begytampon vizsgálat (Trichomonas, Candida, Macrorhabdus) 

- Baktériumtenyésztés: bélsár, orrváladék, kötőhártyatampon, kloákatampon 
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Fertőző eredetű betegségek 

Vírusos betegségek 

- Poxvírus – kanári 

- Polyomavírus – Gould amandina (Chloebia gouldiae) 

- Paramyxovírus – Estrildidae 

- Herpesvírus – Estrildidae 

- Cytomegalovírus – Estrildidae 

- Papillomavírus – Fringillidae 

- Circovírus – kanári  

Baktériumos betegségek 

- Chlamydophila psittaci 

- Mycoplasma spp. 

- Escherichia coli 

- Salmonella spp. 

- Yersinia pseudotuberculosis 

- Campylobacter sp. 

- Pseudomonas spp. 

- Enterococcus spp. 

- Mycobacterium spp. 

Gombák okozta betegségek 

- Macrorhabdus ornithogaster 

- Candida spp. 

- Aspergillus spp. 

Paraziták okozta betegségek 

- Coccidiosis – Atoxoplasma, Isospora 

- Ostoros egysejtűek – Cochlosoma, Trichomonas 

- Férgek – Syngamus trachea, Spiruroidae, Ascaridia spp., Capillaria spp. stb. 

- Ízeltlábúak – légcsőatka (Sternostoma tracheacolum), Knemidokoptes pilae 

- Dermanyssus gallinae 

Nem fertőző eredetű betegségek 

- Metabolikus betegségek – köszvény, rachitis 

- Mérgezések – növényi mérgek (Persea americana, Diffenbachia spp., Digitalis 

spp., Lupinus spp., Nerium oleander, Taxus media), peszticidek, gyógyszerek 

- Tollciszták – kanári (valószínűleg öröklődő) 

- Végtagok hiperkeratózisa – kanári (valószínűleg öröklődő) 

- Tojásretenció – takarmányozási okok, kalciumhiány, szalagpintyben (Amadina 

fasciata) gyakori 

- Sérülések, végtagok csonttörései 

Az előadásban a leggyakrabban előforduló betegségek kerülnek ismertetésre, különös 

tekintettel az általános betegellátásban is kivitelezhető diagnosztikai és terápiás lehetőségekre. 
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FORMER AND REAL HAZARDS OF CARBOFURAN-CONTAINING PESTICIDES IN BIRDS 
The incidence of fatal poisonings caused by carbofuran has been remarkably increased during the past two years in Hungary. The 
aim of present study was to determine carbofuran concentrations in edible tissues and stomach content of birds poisoned with 
sublethal doses that can pose ecotoxicological hazard to wild animals and possibly also public health concerns. 
Eight chickens were treated orally by gastric tube with a carbofuran-containing insecticide at a single dose of 2.5 mg/kg b.w. One 
animal served as untreated control specimen. After the treatment, the clinical signs were observed carefully, blood samples were 
obtained from each bird, and after exsanguination liver, breast and leg muscle samples and stomach content were taken. The 
carbofuran concentration of the blood and tissue samples was measured by gas chromatography with NPD detector. The LOD and 
LOQ were 0.02 and 0.05 mg/kg for tissues and 0.1 mg/l for blood. The tolerance limit for carbofuran in edible tissues is 0.1 mg/kg. 
Salivation, excitement, ruffle of neck feathers and defecation were seen within 3-5 minutes after application. Then, tremors, ataxia, 
in-coordination, convulsions, opisthotonus, ticking of the head and hyperpnoe occurred, followed by hyperexcitability and muscarinic 
signs. Thereafter, at 30-45 minutes, dyspnoe and typical side-winging of the head appeared together with all other signs observed 
previously. About 50-55 minutes, the signs began to ease up, and the clinical status of the birds tended to be stabilised. 
The carbofuran concentrations of the stomach content ranged between 0.21 and 6.14 mg/kg, and 0.62 and 18.68 mg/kg in animals 
1-4 and 5-8, respectively. In breast muscle, the measured carbofuran concentrations varied between 0.058-0.120 mg/kg and of 
0.070-0.101 mg/kg in animal 1-4 and 5-8, respectively. The carbofuran concentrations of the leg muscle and liver samples were, 
however below the quantification limit of 0.05 mg/kg. In the blood, the levels of the insecticide carbamate were found between <0.1 
mg/kg and 0.363 mg/kg. 

The carbofuran levels in stomach content are in correlation with authors, who detected carbofuran amounts of 5.44-72.7 g/g wet 
weight in the gastrointestinal tract of red-winged blackbirds after treatment of corn field. Death of different heron species was 
described after dermal exposure of carbofuran or due to ingestion of contaminated feed. At the same time, crayfish could be 
identified in the crops of some herons with carbofuran up to 0.6 mg/kg wet weight. 
The concentrations of carbofuran found in edible tissues indicate the possibility of secondary poisonings of predators, and thus a 
significant ecotoxicological risk for these animal species. It is unfortunately not a theoretical possibility as it was shown in several 
cases during the past two years in Hungary. Moreover, the concentrations exceeding the tolerance limit established for edible 
tissues may also pose a risk for the human consumers. 
In conclusions, data obtained from the present study indicate that sublethal concentrations of carbofuran can result in residue levels 
exceeding the tolerance limit in edible tissues of acutely poisoned birds, which can pose human health hazards and possible 
ecotoxicological risk for predators. 

 

Az elmúlt 2-3 évben jelentős mértékben megnőtt a vadon élő vadmadarak esetében észlelt 

karbofurán-mérgezés gyakorisága, így a vadmadarak védelme érdekében modellvizsgálatot 

végeztünk brojlercsirkében. A kísérletben nyolc állatot kezeltünk egy karbofurán-tartalmú 

peszticiddel (Chinufur 40 FW talajfertőtlenítő és csávázószer) per os szondán át 2,5 mg/ttkg 

mennyiségben. Egy állat kezeletlen kontrollként szolgált. A takarmány és az ivóvíz ad libitum 

állt a csirkék rendelkezésére. A kezelést követően folyamatosan figyeltük a klinikai tüneteket, 

majd vérmintát vettünk, és elvéreztetés után máj, mell- és combizom minta, továbbá a lekötött 

mirigyes és zúzógyomor kivételére került sor. A vér, a szövetek és a gyomortartalom 
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karbofurán koncentrációjának meghatározása gázkromatográfiás módszerrel, NP detektor 

felhasználásával történt. A szövetek esetében a LOD és LOQ érték 0,02, ill. 0,05 mg/kg volt, 

a vérnél pedig 0,1 mg/l. 

A kezelést követően 3-5 perccel nyálzás, izgatottság, nyaktollak borzolása, bélsárürítés 

volt megfigyelhető. Ezt követően remegés, ataxia, egyensúlyozási zavar, szárnyra 

támaszkodás, görcsök, opisthotonus, a fej fel-le mozgatása volt tapasztalható, amit 

rohamokban jelentkező szapora légzés és muszkarin-típusú tünetek követtek. A 30-45. perctől 

a légzés nehezítetté vált, idegrendszeri tünetként a fej oldalmozgása jelentkezett, a korábban 

leírt összes tünet mellett. Az 50-55. perc után a tünetek enyhültek, a csirkék állapota 

stabilizálódott. 

Négy-négy állatot a kezelését követő 30 (1-4. állat), illetve 90 perc (5-8. állat) után 

elvéreztettünk. A gyomortartalom karbofurán koncentrációja 0,21-6,14 mg/kg volt az 1-4. 

madárban, és 0,62-18,68 mg/kg az 5-8. állatban. A mellizomzatban a karbofurán mennyisége 

0,058-0,120 mg/kg és 0,070-0,101 mg/kg között volt az 1-4., illetve 5-8. csirkében. A 

combizomzatban és a májban a karbofurán koncentrációja a kimutatási határ alatt volt 

valamennyi állatban. A vérben az inszekticid karbamát szintje <0,1 és 0,363 mg/l között volt. 

A kísérlet eredményeként megállapítható, hogy a természetben szubletális 

mennyiségben felvett karbofurán hatására, fél-másfél órával a méreg felvétele után súlyos 

klinikai tünetek nélkül is a mellizomzatban az élelmezés-egészségügyi határértéken (0,1 

mg/kg) felüli karbofurán tartalom fordulhat elő, mely közegészségügyi szempontból 

aggályos. A mellizomzatban és a gyomortartalomban mért karbofurán mennyisége 

lehetőséget teremt a védett és nem védett ragadozó és növényevő madarak, és más vadon élő 

állatok másodlagos mérgezésére, így jelentős ökotoxikológiai hatása van. 
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Introduction 

In arid zones browsers representing different gazelle species, the diet tends to have a low 

energy content requiring the daily intake of larger quantities of food and resulting in more 

grinding of the vegetation and rapid wear to the cheek teeth (Crossley et al., 1995). In gazelle 

species diet consisting of tough, fibrous roughage is extremely important to the health of the 

animal. If a diet that does not provide enough chewing and browsing, cheek tooth wear has 

uneven shape, causing spikes of enamel to grow on the outer and inner sides of the teeth. 

These spikes can cause severe oral pain resulting in excessive salivation, reluctance to 

ruminate and inability to close the mouth and reduced food intake. The situation deteriorates 

as the teeth continue to grow and will result in severe malnutrition, in most severe cases 

malocclusion can be observed as a result to an undesirable alignment of upper and lower teeth 

when the jaw is closed. Malocclusion can occur due to several reasons including genetics, 

trauma to the teeth, abnormal growth, and most commonly, inappropriate diet. Malocclusion 

in ruminants occurs in the molars and premolars, resulting in the further uneven wear of the 

teeth and often the overgrowth of the teeth. Molars and the molarized premolars have vertical 

ridges of enamel that allow grazing (eating coarse, abrasive grass). The ridges run front-to-

back. Ruminants chew in a side-to-side manner. The enamel ridges ensure that this most 

resistant part of the tooth, and not the softer dentin, is brought into contact with the grass. 

Symptoms of improper chewing include feed falling from the mouth during chewing, wasted 

feed, excessive slobbering, indigestion, and large amounts of whole grain in the feces. 

Conversely, sore spots in the mouth may cause to bolt their feed to reduce the amount of time 

the sore is irritated. Strong, sour odors from the mouth can be indications of tooth cavities or 

food particles lodged in the mouth or periodontal disease. 

Results and discussion 

Some international papers regarding wild animal dentistry already had been carried through 

with animals originating from captivity and free populations of diverse geographic 

distributions (Robinette et al., 1957). In wild population of North American mule deer and 

European roe deer, fluorosis often contribute to weeken dentin and extensive wear-off of the 

molars (Kierdorf et al., 1993; Newman et al., 1976). It was the aim of this paper to survey the 

prevalence of malocclusion and dental deformities and injuries in oral cavity related to 

deformation of teeth in correlation with provided food source and amount of forage in feed of 

Dorcas gazelle (Gazella dorcas) in captive collection in United Arab Emirates. For the study 

we used observations of 80 gazelles presented for post mortem examination or animals 

presented with alimentary and digestive disorders as acidosis, impaction and maldigestion. 

Each animal‟s teeth have been examined. To get a good look at the cheek teeth (premolars 

and molars) during post mortem examination, we cut back the lip and cheek skin. Observed 

abnormalities of occlusion were correlated in accordance with the normal occlusion for the 

mailto:molnar@uvm.sk
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species. The teeth and wear pattern had been identified one by one, examined directly by 

means of dental explorer.  

Examined individuals originated from two completely different environments. Group A 

(40 cases) were kept in a large 4 km
2
 cage with abundant vegetation of acacia trees, cedar 

trees and large amount of naturally occurring grass. This vegetation provided 80% of entire 

food source. Supplement of gazelle pellets 200 g/animal (Abu Dhabi Feed Factory) was daily 

offered as well. Animals of Group B (40 cases) originated from smaller 0.5-1 km2 cages of 

sandy desert environment with heavily overgrazed habitat and more intensive human 

management involvement. In some cages no vegetation was present. In these cages daily 

grass and lucerne hay was provided ad libitum with a supplement of commercially available 

gazelle pellets 500 g/animal and 2 times a week of acacia tree branches for browsing was 

offered. 

The malocclusion or other dental disorders were present in 63% (25 cases) in group B 

compared to 10% (4 cases) in group A. The animals with dental problems as protruding 

points, hooks, ramps, rims and waves developed most frequently acidosis as result of 

extensive pellet consumption and reduced intake of natural fiber diet. Affected animals had 

problems of food apprehension and chewing and rumination ability. Abnormalities in tooth 

arrangement and dental structure were strongly correlated with habitat of the two observed 

groups. Authors pointed attention to proper environment management of the captive 

collections of ungulates in the Middle East where lack of natural vegetation, overpopulated 

animal enclosures can lead to severe deterioration of the health status of the animals. 

Points are sharp edges of enamel that start to protrude on the buccal (cheek side) of the 

upper premolars and molars and on the lingual (tongue side) of the lower cheek teeth.  

Hooks are defined as being an overgrowth of tooth that is more tall than deep. After 

point formation, hooks are probably the most commonly discovered abnormality. They 

usually form as sharp, fanglike   projections on the upper first cheek teeth and the lower last 

cheek teeth.   

Ramps are defined as an overgrowth of tooth longer in depth than in height, and they 

are the next most commonly seen anomaly second to hooks.  

Rims are formed on an individual tooth when the center of the occlusal (grinding) 

surface becomes worn down compared to the outer edge of the tooth.  

Wave formation involves an overgrowth of tooth in more than one consecutive tooth. 

Since waves involve more than one tooth, they require a rather large amount of tooth 

reduction and can be quite involved. Viewed from the side a wave looks just like its 

namesake.  An elevation in the molar surface corresponds with an indentation in the molar 

surface opposite it.  

Overgrown molars can be caused from the lack of an opposing tooth or because of the 

super-eruption of the offending tooth which causes excessive wear on the opposing molar. 

These teeth can be handled by either cutting or grinding them back to normal height.   

Shear mouth you call the condition, when the angle of the occlusal surfaces is 

extremely steep. Restriction in movement of the jaws, abnormal chewing pattern and 

anatomical factors play a role in the development of this wear pattern. 

Accentuated transverse ridges. If the molar rows aren't properly aligned, points of 

sharp enamel will develop, and make a ridged appearance of the molars. If aligned properly, 

the points would meet and wear each other down. The reason for the misalignment can be 

anatomically, or it can be secondary to other problems in the mouth, preventing the normal 

anatomy and function of the jaws.  
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COMPARATIVE STUDY SPERM CHARACTERISTICS OF FALCONIDAE AND DOMESTIC BIRDS’ 
SPECIES 
The aim of the study was to elaborate of the process of a precise sperm analysis for the peregrine falcon, gyrfalcon and their 
hybrids. The analysis followed the methods or their modified versions used in the domestic birds. The usage of a precise sperm 
analysis in non domesticated species can improve the efficiency of the artificial insemination, which is commonly used in the 
breeding of falcon species. The adaptation of the process was successful. The sperm characteristics of falcons were determined 
and compared to those of domestic fowl, guinea fowl, goose and duck, and was found poorer in some parameters (volume, motility 
and concentrations) than those of domestic birds. 

 

A vizsgálat két tradícionális vadászmadárfaj, a vándorsólyom (Falco peregrinus), a vadászsólyom 

(F. rusticolus) és faj-hibridjeik spermatológiai elemzésére irányult, összehasonlítva a házityúk-, 

lúd-, kacsa- és gyöngytyúk fajok hasonló adataival. A fejlett tenyésztési eljárások mellett a más 

madárfajokon végzett kutatások eredményeinek összehasonlításával átfogóbb képet kaphatunk 

ezen madarak tenyésztésének, védelmének optimalizálása érdekében.  

A solymászattal és tenyésztésével viszonylag kevesen foglalkoznak hazánkban, a téma 

tudományos háttere nem teljesen megalapozott, így hazai és külföldi tenyészetek is nagy 

érdeklődést mutatnak eredményeink iránt. Mivel sólymoknál a mesterséges termékenyítés gyakran 

alkalmazott tenyésztési eljárás, a spermatológiai ismeretek bővítése a sikerhez nélkülözhetetlen. 

A spermadonor állatoktól magyarországi, illetve külföldi tényésztelepeken vettünk 

mintákat. A begyűjtött ondómintákat az Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet 

(ÁTK) Baromfi Szaporodásbiológiai Laboratóriumában dolgoztuk fel. A baromfifélék 

ondómintái az ÁTK génbanki baromfitelepéről származtak. Az ondóvételi és mesterséges 

termékenyítési technikákat mind az ÁTK-ban, mind a solymászattal foglalkozó telephelyeken 

tanulmányoztuk. Mintavételhez baromfifajokon és a sólymok nagy részénél a masszázzsal 

való ondóvételt használtuk, de tenyésztők segítségével lehetőség volt egyéb spermavételi 

technikák megfigyelésére és elsajátítására. 

A spermát a szakma szabályai szerint minősítettük. A spermiumok motilitását 

szubjektív pontozásos módszerrel közvetlenül a spermavétel után ellenőriztük hordozható 

mikroszkóp használatával. A spermiumkoncentrációt spektrofotométer (Accucell, IMV) 

segítségével mértük. Az anilin-eozinnal festett keneteket olaj-immerziós objektívvel 

vizsgáltuk. A kenetekben minden fajnál meghatároztuk az élő/holt sejtarányt, a spermium-

rendellenességek típusait és arányát, az abnormalitások első vagy másodlagos voltát. Az 

eredmények statisztikai értékelését Statistica 7.0 programmal végeztük el. 

A baromfifajoknál alkalmazott spermatológiai elemzés adaptálása a sólyomfajokra sikeresen 

megtörtént. Lényeges különbséget találtunk az egyes baromfifajok, valamint sólyomfajok 

spermatológiai mutatóiban a spermiumok morfológiáját, az ondó mennyiségét, és koncentrációját 

illetően, valamint az elsődleges és másodlagos anomáliák arányának alakulásában. 
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BLACK GROUSE (TETRAO TETRIX L. 1752) HELMINTHIASIS BASED ON COPROLOGICAL 
EXAMINATION IN FENCED AREA, AND THE PROTECTION OPPORTUNITIES 
We collected fecal samples from Black Grouse (Tetrao tetrix L. 1752) to estimate their parasite fauna. The samples were 
transported to the laboratory stored in Indy-Kit Faecal Collection and Analysis System. We made examinations used qualitive and 
quantitative methods based on 2 gramms fecal sample.  
We have found three Eimeria sp., two Trematodes: Prosthogonimus sp., Notocotylus sp., two Cestodes: Raillietina sp., Echinolepsis 
sp., five Nematodes: Syngamus sp., Capillaria sp., Ascaridia sp., Heterakis sp., Trichostrongylus sp., and two Mallophaga sp. 
After the antiparasitic treatment birdstock became virtually free from parasites due to the effect of the preventive provision. 

 

Nyírfajdot a magyar madárfauna tagjaként szabad vadászterületen, 1966. évben, a Bükk 

hegységben láttak utoljára. A XX. század elején vadászható vadfajként Magyarország számos 

területén fordult elő, állandó faunatag volt a Nyírségben, Szatmárban, Gömörben és a Bükk 

hegységben. Európa északi részén állományai növekedőben vannak, Oroszországban, 

Ausztriában stabil, Németországban stabil, illetve enyhén csökkenő, Franciaországban és 

szomszédainknál csökkenő populációkat tartanak nyilván. 

A Nyírerdő Erdészeti Zrt. a Debreceni Egyetemmel közös projektben, a nyírfajd 

visszatelepítésén fáradozik. Németországból származó tenyészállatokat három befogadó 

telepen helyeztek el. 

A parazitológiai vizsgálatok elvégzéséhez az INDY-KIT bélsárgyűjtő és -vizsgáló 

eszközt alkalmaztuk. A vizsgálat eszközei: tégely, szűrővel, nátrium-nitrát dúsító oldat és 

adagolópipetták. A tégely zárt egység, így megakadályozható a gyűjtés, a vizsgálat és a 

szállítás közben a szennyeződés. A tégelyben a bélsárral elkevert dúsító oldat 15-20 perc alatt 

a felszínre emeli a parazita petéket. A mikroszkópos vizsgálat előtt, a meniszkusz képződésig 

feltöltött tégelyre tárgylemezt teszünk. 

Irodalmi adatok szerint a nyírfajd bélcsatornájában fellelhető, kifejlett férgek száma és a 

bélsárban megjelenő peték száma között r
2
=0.77, korreláció mutatható ki. 

A nyírfajd vizsgált állományai Németországból származnak. A parazitáktól való 

mentesítést, illetve a paraziták számának alacsony szinten való tartását megelőzően a 

különböző tenyésztelepekről származó nyírfajdokban számos parazita fajt lehetett kimutatni: 

három Eimeria fajt, két Trematoda: Prosthogonimus, Notocotylus fajt, két Cestoda fajt: 

Raillietina, Echinopsis fajokat, öt Nematoda fajt: Syngamus, Capillaria, Ascaridia, Heterakis, 

Trichostrongylus fajokat és két Mallophaga fajt azonosítottunk. 
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THE HISTORY OF THE EGYPTIAN VULTURE (NEOPHRON PERCNOPTERUS) ACCORDING TO 
LITERATURE DATA DURING THE LAST 200 YEARS IN HUNGARY  
The authors present the sightings of the Egyptian Vulture (Neophron percnopterus) according to literature data during the last 200 
years in Hungary, always considering the actual historical bordes. Following these they make an attempt to reveal the causes of 
decrease and extinction of the species. 

 

Egy több éven át tartó tervszerű és rendszeres irodalomgyűjtés alapján az elmúlt 200 évben 56 

dögkeselyű észleléséről szóló irodalmi adatot sikerült felkutatnunk oly módon, hogy az 

információk gyűjtésekor csak azokat az adatokat vettük figyelembe, amelyek az észlelés 

időpontjában az aktuális országhatáron belül voltak. Ennek megfelelően az 1920 előtti 

megfigyeléseket országrészek szerint osztottuk szét, s eközben figyelembe vettük azt is, hogy 

egyes példányok megfigyeléséről vagy fészkelésekről van-e szó. Ezután a rendelkezésre álló 

információk alapján egyenként értékeltük az észleléseket, majd ezek alapján négy kategóriába 

soroltuk (biztosan téves meghatározás, kérdéses adat, valószínűleg helyes meghatározás, 

biztosan helyes meghatározás) az eseteket. Ennek megfelelően az alábbi táblázat szemlélteti 

azt az 55 esetet, amely értékelhetőnek mutatkozott (egy leírás a biztosan téves meghatározás 

címkét kapta, s így nem is vettük fel a táblázatba). 

 

Adatok 1800-1920 között Kérdéses adat Valószínűleg helyes Biztosan helyes 

Mai Magyarország, fészkelés - - - 

Mai Magyarország, észlelés - - - 

Erdély, fészkelés 2 1 1 

Erdély, észlelés 5 7 10 (+2?*) 

Délvidék, fészkelés - - - 

Délvidék, észlelés 3 1 3 

Okkupált területek, fészkelés - - - 

Okkupált területek, észlelés - 2 - 

* A csillaggal jelölt két megfigyelésről csak annyit tudunk, hogy biztosan valamikor 1932 előtt történtek, de így 

pontosan nem tudni, hogy az észlelések idején az adott terület még Magyarországhoz tartozott-e. 
 

Adatok 1920-2010 között Kérdéses adat Valószínűleg helyes Biztosan helyes 

Mai Magyarország, fészkelés - - - 

Mai Magyarország, észlelés 2 2 14 

 

A táblázatból kiderül, hogy a mai Magyarország területe valószínűleg sosem tartozott a faj 

fészkelő területeihez, hanem ide csak táplálkozni jártak ezek a madarak, ám az különös, hogy 

az 1930-as évek előtt egyetlen észlelést sem találtunk a régióból. A kapott adatok alapján úgy 
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tűnik, hogy a Trianon előtti Magyarország területén elsősorban Erdély déli részein voltak 

fészkelőhelyei a dögkeselyűnek, míg a Délvidékről (ma Szerbiához, Horvátországhoz tartozó 

területek az adriai szigetvilág nélkül) és az okkupált területekről (ma Bosznia-Hercegovina) 

nem rendelkezünk ahhoz elég adattal, hogy bármi biztosat mondhassunk ebben a kérdésben.  

A munka további részében megpróbáltuk feltárni azokat az okokat, amelyek miatt a 

dögkeselyűk állományai megritkultak a térségben. 

1. Az állati hullák elföldelése: A keselyűfélék hazai eltűnések magyarázatánál számos 

szerző hivatkozik arra, hogy a XX. századot megelőző időkben olyan rendelet lépett életbe, 

amely előírta az elhullott haszonállatok hulláinak elföldelését, s így a dögevőknél 

táplálékhiány lépett fel (pl. Oroszi, 1996). Ezzel kapcsolatban meglepő adatokra 

bukkanhatunk Szepes (1942) munkájában, aki a magyarországi állatjárványok történetét 

dolgozta fel, s aki a korabeli dokumentumok alapján közli, hogy már 1730-ban intézkedéseket 

hozott a Magyar Királyi Helytartótanács a járványban elhullott (elsősorban a keleti 

marhavészben) állatok elföldelése végett. A hozott intézkedéseket azonban nem vagy csak 

lanyhán hajtották végre, egyebek mellett a hiányzó szakemberek és az ellenőrzések hiánya 

miatt. Végül 1874-ben született csak olyan törvény, amely a járványokat kezelni tudta, s így 

sikerült 150 év után, 1881-ben a keleti marhavészt kiirtani az országból. Ezzel kapcsolatban 

az 1870-80-as években emelkedett a hazai állatorvos képzés szintje is a betegségek 

leküzdéséhez kívánatos szintre, s az 1880-as évek végén már 328 vármegyei, városi és magán, 

valamint 47 állami állatorvos működött az országban. 

Szepes (1942) munkája alapján az alábbi táblázat mutatja be négy év során az országban 

a házi állatok bejelentett elhullásainak számát, amely adatok valószínűleg jelentősen alatta 

maradnak a valós értékeknek, ám ezekből is kitűnik, hogy ilyen mennyiségű tetem milyen 

terített asztalt kínált a dögevőknek. 

  

Év Ló Szarvasmarha Juh és sertés 

1778 13882 62066 91897 

1779 15101 49325 45829 

1780 18761 44348 87909 

1781 29420 46127 137641 

 

2. A legeltetés csökkenése: A legeltetett állatállomány is évről évre csökkent, hiszen a 

XIX-XX. század fordulóján már mind elterjedtebbé vált a rideg tartás helyett az istállózó 

állattartás, majd a két világháború között még inkább beltérivé vált az állattartás. 

3. A környezet átalakulása és az emberi zavarás: A századfordulón mind nagyobb 

területeket sajátított ki az ember, s eközben jelentősen át is alakította a tájat. Jó példa erre 

Anonymus (1897) megállapítása is, miszerint a Vaskapu szabályozásánál a Kazán-szorosban 

a robbantások elriasztották az ott fészkelő keselyűket, amelyek csak hosszú idő után tértek 

oda vissza. Manapság inkább az extrém sportok kedvelői zavarhatják a még meglévő 

fészkelőhelyeiken ezeket a madarakat. 

4. Tojásgyűjtés: Oroszi (1996), és Kiss (2000) szerint egy időben divattá vált a 

keselyűtojások gyűjtése is, ami hozzájárult ezeknek a dögevőknek a kipusztulásához. Dudás 

(2002, 2004) ezt azzal egészíti ki, hogy a tojásgyűjtés sokszor együtt járt a szülők lelövésével, 

s a tokos fiatalok emberi fogyasztásra való felhasználása is ismert volt. 

5. Vadászat: Az 1800-as évektől kezdve egyre nagyobb teret hódított a trófea-vadászat, 

amelynek a keselyűfélék is áldozatául estek. A keselyűvadászat legváltozatosabb típusai 

alakultak ki ebben az időben, ám elsősorban a dögkunyhóból csaldögnél végzett módszer vált 

a legdivatosabbá. A különleges esetek közé tartozik, amikor egy Tobler nevű bécsi polgár 

preparátorok megbízásából a Kazán-szorosban szó szerint agyonlőtte az összes ott fészkelő 
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keselyűfélét, de a tojásaikat és a fiókáikat is begyűjtötte, s így 1901-től a nevezett helyen a 

keselyűk már csak kóborlóként jelentek meg (Lintia, 1907). 

6. Dúvadirtás: A dúvadirtás jegyében az elmúlt két évszázad nagyobb részében igen 

divatossá vált a mérgezés, amelyet hazánkban csak 1980-ban tiltottak be teljesen, legalábbis 

ami a nem szelektív dúvadmérgezést illeti. Ehhez az 1960-as évekig sztrichnint, majd 

metilparathiont és phosdrint használtak (Haraszthy és Bagyura, 1993). Szintén a dúvadirtás 

egyik eszköze volt a vérdíjak kitűzése, amelyeket a minisztériumok vagy helyi 

önkormányzatok ajánlottak fel, s így a lakosság jelentős részét is mozgósítani lehetett a 

károsnak bélyegzett állatok kiirtására. Mivel az átlag polgárok általában nem rendelkeztek 

lőfegyverekkel, így a legkülönbözőbb módokon próbálták meg irtani a dúvadnak nyilvánított 

keselyűket is (pl. lábfogó vasak). 

7. Élő madarak gyűjtése: Külön üzletággá vált a századfordulón az élő keselyűk 

gyűjtése is, hiszen felnőtt keselyűért vagy fiókáért az urak komoly összegeket is hajlandónak 

mutatkoztak fizetni a szerencsés gyűjtőnek. Előfordult olyan eset is, hogy a nagyobb 

vásárokon kínálták a tokos fiókákat eladásra.  

 

 
Ábra. Hirdetés a XIX. század végéről Anonymus (1881) nyomán 
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