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KÖSZÖNTŐ

2002-ben kezdődött az a hagyomány, hogy a Magyar Vad- és Állatkerti Állatorvosok Társasága
(MVÁÁT) minden esztendőben egy-egy konferenciát szervez az egzotikus állatok, vadállatok,
illetve állatkerti állatok orvoslásának témakörében. A 2002-es konferencia helyszíne még
Szeged volt, 2003-tól kezdve azonban évről évre a Fővárosi Állat- és Növénykert volt a
házigazdája ennek a fontos és rangos szakmai eseménynek.
A tizenkilencedik éves konferenciára az eredeti elképzelések szerint 2020 tavaszán került
volna sor, ám a koronavírus világjárvány, ahogy az élet oly sok területén, itt is felülírta a
terveket. Így a múlt évben nem volt mód a szakmai eszmecsere megtartására. Sőt mi több, most,
egy esztendővel később is a pandémiával küzd a világ: így ma sincs mód arra, hogy a
konferencia hagyományos módon legyen megtartva. A világháló és a digitális eszközök
azonban lehetővé teszik, hogy a vadállatok orvoslása iránt érdeklődő szakmai közösség online
konferencia formájában ossza meg egymással tapasztalatait.
Az elmúlt közel két évtizedben nemcsak az évenkénti konferencia vált hagyománnyá,
hanem az is, hogy – a legelső alkalomtól eltekintve – a program esztendőről esztendőre egyegy kiemelt téma köré szerveződik. Lássuk, mik voltak ezek a központi témakörök az elmúlt
időszakban:
2003: állatorvoslás és természetvédelem;
2004: zoonózis a vadállatorvoslásban;
2005: vadállatok szaporodásbiológiája és állatkerti tenyészprogramok;
2006: állatkerti és kedvtelésből tartott állatok altatása és sebészete;
2007: diagnosztika a vadállatorvoslásban;
2008: egzotikus és állatkerti emlősállatok betegségei;
2009: hüllők és alacsonyabbrendű állatok gyógyászata;
2010: állatkerti- és vadmadarak orvoslása és egészségvédelme;
2011: természetvédelmi állatorvoslás;
2012: állatkerti- és egzotikus állatok emésztőszervi megbetegedései;
2013: állatkerti- és vadállatok légzőszervi és keringési megbetegedései;
2014: a bőr, az idegrendszer, az endokrin rendszer, illetve a mozgásszervek
megbetegedései;
2015: egzotikus- és vadállatok szaporodásbiológiája;
2016: altatás, anesztézia és pszichotikus betegségek;
2017: zoonózisok, fertőző betegségek és a „one health elv” vad- és állatkerti állatokban;
2018: állatkerti- és egzotikus emlősök betegségei;
2019: halak, kététűek, hüllők gyógyászata;
A múlt évre tervezett, de végül most, 2021-ben, online formában meghirdetett konferencia fő
témája az állatkerti-, vad- és egzotikus madarak állatorvoslása. Nem kell különösen
bizonygatni, hogy ez a témakör mennyire fontos, akár a kisállatpraxisban, akár az őshonos
madárvilág védelmében, akár az állatkerti állatok egészségének megőrzésében. Ráadásul egyes
kérdésekre – például a madárinfluenza kapcsán – a szélesebb nyilvánosság figyelme is rávetül.
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Így, jóllehet egy évtizede már volt kifejezetten „madaras” témaköröknek szentelt konferencia,
mindenképpen indokolt, hogy ez az állatcsoport időről időre újra fókuszba kerüljön.
Így van ez a Fővárosi Állat- és Növénykert szemszögéből nézve is, hiszen állategészségügyi csapatunk munkájának napi gyakorlatában is igen sok a madarakhoz kapcsolódó
feladat. Állatkertünkben 150 madárfaj 1272 egyedéről gondoskodunk nap mint nap, a
mentőmunka keretében pedig évről évre több száz segítségre szoruló, sérült, elárvult,
legyengült madárnak – törött szárnyú gólyának, mérgezett sasnak, fészekből kiesett
énekesmadárnak – adnak második esélyt munkatársaink. A tavalyi, 2020-as évben például 79
madárfaj 887 egyedének segítettünk, a hasonló számú mentett kisemlős, és néhány további
mentett állat, hüllő és kétéltű mellett.
Állatkertünk büszke arra, hogy az eddig megtartott tizennyolc MVÁÁT konferenciából
tizenhétnek a házigazdája lehetett. Ez alkalommal a kérdés nem merül fel, hiszen most a
kibertér a rendezvény helyszíne. Ám támogatóként örömmel járultunk hozzá idén is e jeles
szakmai esemény sikeréhez.
Bár egy hagyományos konferencia mindig sokkal személyesebb, „emberarcúbb” élmény,
mint az online verzió, biztos vagyok abban, hogy ez a szakmai eszmecsere idén is sokat ad majd
valamennyi résztvevőnek!
Budapest, 2021. április 16.

Szabó Roland
operatív igazgató, Fővárosi Állat- és Növénykert
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AVIAN ONCOLOGY
d’Ovidio, Dario
Clinica Veterinaria Malpensa, Samarate (VA), Italy
dariodovidio@yahoo.it

The life expectancy of birds is increasing and with it also the occurrence of geriatric diseases,
including neoplasms. The extent of the diagnostic techniques of such conditions has
meaningfully expanded, however information on the therapeutic options remains scarce. Main
therapies reported in avian/exotic oncological patients include surgery, chemotherapy, radiation
treatment, hormonal therapy, cryotherapy and photodynamic therapy. Recently,
electrochemotherapy (ECT) has been described as a new therapeutic modality for neoplastic
disease in exotic animals. ECT combines the local infiltration of chemotherapy drugs (i.e.
bleomycin and cisplatin) with electric modification of membrane permeability (electroporation)
in order to improve their efficacy. This technique avoids adverse effects linked to standard
chemotherapy, such as systemic toxicosis, especially in cases that need repeated courses of
treatment. Due to its effectiveness, low toxicity, ease of administration and relative low cost
ECT seems to be a viable promising treatment option in avian patients.
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LOCOREGIONAL ANESTHESIA IN BIRDS
d’Ovidio, Dario
Clinica Veterinaria Malpensa, Samarate (VA), Italy
dariodovidio@yahoo.it

Analgesic treatment is essential in avian patients undergoing painful surgical procedures.
Locoregional anesthesia provides effective analgesia and muscular relaxation in mammals as
well as in birds. It may be useful alone or in combination with general anesthesia, may
potentiate other anesthetic agents, reduce the intra-operative isoflurane requirement and provide
long-term analgesia. In addition, locoregional anesthesia helps decrease the perioperative
requirement of systemic analgesics and improve the quality of recovery after surgical
procedures. The main locoregional techniques described in birds include:
− Thoracic limb (brachial plexus block)
− Pelvic limb (sciatic-femoral nerve block)
− Neuraxial anesthesia (spinal anesthesia)
− Topical, local application
The use of nerve stimulator and ultrasonography is crucial to reduce the occurrence of
block-related complications such as nerve damage and local anesthetic systemic toxicity. The
use of locoregional block should be encouraged to achieve a multimodal approach to analgesia
before surgery in companion, zoo and wild avian patients.
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MADARAK ALTATÁSA
Bagó Bálint
Xantus János Állatkert Kht., Győr
allatorvos@zoogyor.com

ANESTHESIA OF BIRDS
Due to their unique anatomy and physiology, avian anesthesia ensures a challenge for the veterinary practicioner. It is critical
to understand the limitations of currently available techniques when dealing with birds to plan low-risk anesthetic procedures.
Special requirements for anesthetic equipment, monitoring, and group-specific pharmacology is discussed in this review.

Az első – részletesen dokumentált – állaton végrehajtott szedációt Paracelsus végezte el
madáron (csirkén) 1540-ben, dietil-éter segítségével. Bár jelenleg modernebb szerek és
eszközök állnak rendelkezésünkre, a lehető legkisebb rizikójú altatás elképzelhetetlen a
madarak biológiai sajátosságainak ismerete nélkül.
A madarak az emlősöktől eltérő légzési élettannal rendelkeznek. Madarak esetében mind
a belégzés, mind a kilégzés aktív folyamat. Mivel rekeszizommal nem rendelkeznek, a
légzésben az intercostalis és az abdominalis izmok játszák a főszerepet. Ezért az egyes
altatószereknél fellépő izomrelaxáció, illetve az altatás közbeni pozíció jelentősen redukálhatja
a légzési percvolument.
Az izmok a légzsákok térfogatának változtatásával teszik lehetővé a levegő mozgását, a
rigid tüdő csak a gázcserében játszik szerepet. A madárfajok többségének kilenc légzsákja van.
Fajtól függően, ezek a légzsákok benyomulhatnak az üreges csontokba. Ezért nyílt töréssel járó
traumás eseteknél a légzsákérintettséget is vizsgálni kell. A légzsákok fala avaszkularizált, így
gázzal való altatás során nem játszik szerepet az anesztetikum felvételében.
A madarak intubálása nem okoz nehézséget, a gége nyílása könnyen vizualizálható. A
madarak légcsöve zárt porcgyűrűkből épül fel, így fokozottan ügyelni kell intubáláskor.
Ajánlott ún. Cole-tubust vagy mandzsetta nélküli endotracheális tubust alkalmaznunk.
Nagyobb méretű madaraknál használható mandzsettával ellátott tubus is, de a mandzsetta
felfújása nagy körültekintést igényel (nyálkahártya necrosis). Ha a műtét a felső légutakat is
érinti, és az intubálás nem megoldható, alternatív lehetőség a légzsákkatéter használata.
Altatás előtt mindenképpen érdemes végezni egy gyors állapotfelmérést, tömegmérést.
Ha van rá lehetőség, javasolt vérvizsgálattal ellenőrizni a vérképet, illetve vese- és
májfunkciókat.
Az operáció előtti táplálékmegvonás a madaraknál vitatott a hypoglikémia veszélye
(magas metabolikus ráta, csekély mennyiségű glikogén) miatt. Viszont a regurgitáció
elkerülése érdekében, ajánlott az állattól úgy megvonni a táplálékot, hogy a begy teljesen
kiürüljön.
A műtét előtt érdemes az állat hidrációs státuszát ellenőrizni. Csak enyhe dehidráció
esetében használható folyadék adása szubkután. Maximális folyadékmennyiség szubkután: 1015 ml/kg. Az egy szúrási helyen bejutattott, túl nagy mennyiségű folyadék a környéki erek
összenyomatását, lassú felszívódást eredményez. Közepesen és súlyosan dehidrált állatoknál
érdemes a folyadékterápiát intravénásan, kisebb méretű fajoknál intraosseálisan végezni.
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Injektábilis anesztézia
Injekciós készítményeket általában terepi körülmények között, illetve nagyobb testű fajoknál
használnak. Az applikáció történhet intranazálisan, intramusculárisan, illetve intravénásan.
A madarak esetében az anesztézia előidézése kizárólag ketaminnal magasabb dózist
igényel, mint emlősállatoknál. Ez rossz izomrelaxációt, izomremegést, görcsöket idézhet elő,
illetve durva és hosszan tartó ébredési szakaszt, amely elérheti a 40-100 percet is. Ezen okok
miatt javasolható a ketamin kombinációban való használata benzodiazepinekkel, illetve α2receptor agonistákkal. Veseproblémákkal küzdő madaraknál nem javasolt ketamin
alkalmazása.
A benzodiazepineknek, mint például a midazolámnak vagy a diazepamnak, nyugtató,
anxiolitikus, izomlazító hatásuk van. A benzodiazepineket általában premedikációhoz vagy
indukcióhoz használják inhalációs narkózis előtt, mert csökkentik a MAC (minimal anesthetic
concentration) értékét. A diazepam legmegfelelőbben intravénásán adható. Intramusculáris
alkalmazásnál fájdalmat okozhat, felszívódása kiszámíthatatlan. A midazolám intramusculáris
illetve intranazális alkalmazása is lehetséges. Midazolám ketaminnal való kombinációban
kisebb (<20 perc) beavatkozásoknál használható.
Az α2-receptor agonistákat általában kombinációban alkalmazzák. Az α2-receptor
agonista / ketamin kombinációkat gyakran alkalmazták madarakban, mielőtt az inhalációs
anesztézia széles körben elérhető volt. Madarakban a xylazin megbízhatatlan szedációt nyújt,
és súlyos bradycardiát, légzésdepressziót okozhat. A medetomidin-ketamin, illetve
medetomidin-ketamin-midazolam kombinációkat sikerrel alkalmaztak vízi- és futómadarak
esetében.
A propofol használatának előnyei között szerepel a gyors indukció, a hatás rövid
időtartama. Hátrányai az indukció során fellépő apnea, bradypnoe hipotenzió, és az intravénás
alkalmazás szükségessége. Az előbb elmondottak miatt propofollal érzéstelenített madaraknál
javasolt a lélegeztetés. Az emlősöknél a propofolt anesztézia fenntartására használják, amikor
állandó sebességű infúzióként (CRI) adják be. Madárban a propofol intravénásan 3-15 mg/kg
dózisban alkalmazható, fajtól függően.
Perioperációs fájdalomcsillapítást végezhetünk opioid analgetikumokkal, illetve nem
szteroid gyulladáscsökkentőkkel. Az opioid analgetikumok közül a butorphanol használatáról
több szakirodalmi forrás is beszámolt. A butorphanol nem okozott szedációt, viszont
csökkentette a MAC értéket isoflurannal történő altatás esetében. A nem-szteroid
gyulladáscsökkentők használata egyes fajoknál, illetve dehidrált állatoknál vesekárosodással
járhat, használatuk körültekintést igényel.
Inhalációs anesztézia
A madaraknál az indukció és fenntartás esetében előnyben részesítjük a gázzal történő altatást.
Az inhalációs anesztetikumok alkalmazásának előnyei a gyors indukció és ébredés, az
anesztézia mélységének könnyű szabályozhatósága. Ezen a tulajdonságok miatt a legtöbb
inhalációs anesztetikum ideális azon madarak altatásához, amelyeknél vese és/vagy
májprobléma áll fent. Az isofluran és a sevofluran a leggyakrabban alkalmazott inhalációs
anesztetikum. Az isofluran nyálkahártya irritáló hatású, illetve az ébredési fázis a sevofluran
esetében kevesebb komplikációval jár. Vízimadaraknál és pingvineknél a maszkos indukció
apneát és bradycardiát válthat ki (diving response).
Mivel a madár állapota pillanatok alatt súlyossá válhat altatás közben, a monitorozás a
madáranesztézia egyik legfontosabb aspektusa. Sajnos a rendelők többségében megtalálható
berendezések nem alkalmasak monitorozásra a páciensek kis mérete és magas pulzusszáma
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miatt. A legfontosabb, hogy az altatást végző személynek megfelelő rálátása legyen az állatra
altatás során (hands-on monitoring).
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Birds of prey used for falconry can suffer from specific diseases and injuries related to handling
and mistakes in husbandry and management in captivity. Avian veterinarians treating such
patients can benefit from knowledge of how birds in falconry are trained, fed and housed by
falconers. There are a few common recurrent problems falconers can face while training their
birds. Also, the community of veterinarians specializing in raptors is increasing and beginner
falconers can be advised by veterinarians on how to avoid or prevent the problems specific to
raptors used in falconry. There are specific problems related to different species of falconry
birds. Different problems occur in hawks, eagles or falcons. These problems can be also specific
if the patient is wild trapped bird or captive bred, even an imprinted bird.
In wild birds, but also in parent-reared captive birds freshly removed from the pen, the
first problems can be triggered by incorrect handling and intensive stress in the first days when
falconry training starts. Aspergillosis is the major problem in these birds. Later on, if food is
refused due to high body condition and increased weight, dehydration can lead to kidney
damage and gout. If the taming process is slow, birds can damage themselves while getting
used to falconry equipment like perches, jesses, hoods and injuries can also occur if kept they
are kept on hard flooring. Specific injuries like keel and wing trauma, jesses strangulation are
typically noted during this period.
Later on, in the training period, the most critical landmarks are the time of the first flight
and the time of first kill. The reason for this being, that the condition of the bird is its lowest at
this time. Intensive hunger emphasized by the predation instinct forces the bird into risky
flights, which can lead to fractures of wings, legs and head trauma if bird crashes into fencing
or barriers. Also, electrocution of birds tired in the chase occurs most frequently during the
initial part of falconry training. This period also brings a risk of specific diseases linked to the
first kill or to the first rich meal after a period of fasting and chronic dehydration. Veterinarians
who frequently treat birds in falconry often call this phenomenon the „disease of the first prey”.
The cause of this problem is overfeeding the bird at the time of its first kill. This “extra-large”
reward is manifested in a full crop that cannot be properly digested by a dehydrated bird.
Dehydration can be caused by weight reduction during food deprivation as birds of prey rarely
drink enough to cover their daily water requirements. The problem can be even greater if the
first prey contains too much fat. The liver, pancreas and other secretory glands in the digestive
system cannot produce sufficient digestive enzymes to digest a full crop meal so soon after a
period of undernourishment and regression of secretory function. Sour crop and later crop stasis
are the consequently occurring medical problems. Later changes of the pH in the digestive tract
can lead to dysbacteriosis and in severe cases, clostridial enterotoxaemia can occur. Evacuation
of the crop, gastric flush, intensive i.v. or s.c. fluid therapy are among the emergency procedures
employed.
Similar problems occur also if falcons are fed food contaminated by bacterial toxins. The
most common source of contamination is repeatedly defrosted meat, one day old chics which
are cooled down slowly or with infected yolk sacks where toxins have accumulated. Falcons
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affected by this will, shortly after feeding, manifest central nervous signs and can be found
paralyzed by their perch.
Among respiratory problems of falconry birds, sinusitis is a well-known clinical problem
regularly affecting different species of birds in captivity of. In raptor species these symptoms are
most frequently diagnosed in Goshawks and Sparrowhawks, but cases in falcons and eagles have
been recorded as well. In raptor species used for hunting, the onset of clinical signs occur early,
when the owner notices “raspy breathing" immediately after flight and exercise. Exotic birds
usually have discharge from the sinuses which sticks to the feathers on the back of the birds. In 70%
of cases, clinical symptoms are only noted after exercise, this can be a forced flight in an aviary or
when a so-called stress test is applied. A stress test to an avian veterinarian is a forced jump from
the glove while a bird is tied to a leash. This forces the bird into heavy breathing and occurence of
the typical symptoms. It is important to exclude tracheal obstruction, aspergillosis or lung oedema
caused by clostridial toxins, open beak breathing, noise from the choanal area or filling up/pumping
the supra- and infraorbital sinuses. These cases are the simplest to treat and a transchoanal flush
with saline solution 2-3 times a week usually unblocks the sinuses and the patient recovers.
Transchoanal flushing can be used in birds without anesthesia, but isoflurane makes the procedure
easier. The bird is held head down with open beak and 10-20 ml of saline solution is flushed through
the nares and collected from the choanal opening in a Petri dish. Recovered material can be used
for cytology and for further decisions if antibiotics or other disinfectants, such as F10 are to be used
in the flush. These cases have no significant changes in biochemical and haematological panel. As
a preventative measure, single dose vitamin-A can be given. Administration of vitamin-A is more
important in birds of prey as sinusitis can be observed more frequently in raptors that are kept on
frozen food. Long-term freezing decreases the vitamin-A content in meat. Symptoms of sinusitis
are also more frequent in bird eating species such as Goshawks, Sparrowhawks and Peregrine
falcons, which require fresh meet daily. In exotic species, long-term storage of a purely commercial
diet can also play an important role. More severe cases of sinusitis are manifest as extensive
swelling in the periocular region. Choanal culture swabs are usually positive to resistant
Pseudomonas spp. or E. coli. In raptors fed on pigeon or chicken meat, Mycoplasma infection
should be excluded. Treatment protocol, except the transchoanal flush also requires sinus
perforation and debridement and flushing of the sinus contents. The opening wound should be
placed on an unfeathered area of the periocular region as healing occurs quickly here and the wound
needs to be refreshed regular during flushing. The author presents a comparison of contrast
radiography of sinuses with the anatomical structures in the rostral region of birds and discusses the
surgical difficulties of the approach to all closed cavities. A solution in most severe blocked cases
is trans-rostral endoscopy of the infraorbital sinus cavity. This procedure opens the most ventral
chamber of the sinus, enabling visualization, as well as application of appropriate antibiotics.
Culture swabs are taken directly from the infected sinus and not from choanal opening where they
could mix with flora of the oral cavity. The limitation of the transrostral sinus endoscopy (TRSE)
include the size of instrumentation and the anatomical constraints of some species.
Aspergillosis is the most feared respiratory ailment in falconry birds, leads to permanent
fitness deprivation and limits the utilization of trained birds. Tracheal, pulmonary and
airsaccular lesions can be seen in these birds. Endoscopy is considered as the only relevant
diagnostic procedure to identify them and establish a prognosis. These lesions can have
different specific pathoanatomical manifestations on a case to case basis and even someone
experienced in endoscopy can only objectively state the appropriate prognosis. Tracheal and
pulmonary lesion are the cause of acute, severe obstructive dyspnea. They can be visualized by
tracheoscopy or by a retrocaudal approach through the ostium from the caudal thoracic air sac,
approaching the tracheal bifurcation via the most laterodorsal bronchus.
Traumatic injuries of the talons and beak are very painful and performance-limiting
injuries for any falconry bird. Predisposing factors for this are overgrown talons, a partial
fracture or a complete tear of the distal phalange, which occurs if bird hits the lure or prey is
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very tough. Treatment consists of lateral compression of the affected toe, disinfection of the
distal phalanx and applying a cyanoacrylate glue/talcum powder mixture or an epoxy glue cap.
After 6 to 8 months, new horn of the talon from the germinative corium will push the cap out.
Similar material is used to correct a cracked beak. Electric dremel is used to form the
physiological shape of the beak. Deformations of the beak are frequent in older Gyrfalcons and
Gyrfalcons hybrids due to lack of bone content in food. Cracks of the lateral side of beak are
common in Peregrine falcons; biting tail mounts, bells and jess can worsen these injureis.
Traumatic or infectious damage of the ceroma can lead to permanent beak damage.
Overgrown talons can puncture the sole of the foot causing septic arthritis or
tendosynovitis. This lesion is generally easier to treat than the typical falconry bird’s lesion:
bumblefoot. Traumatic and ischemic lesions of the feet causing strangulation are most
commonly due to improper, narrow or thin jesses. If it is left unnoticed, it can result in extensory
tendon rupture leading to toe amputation. In hawks, a thin leather jess on the tarsal bone is
especially stressful and birds picking at them can lead to avulsion and aseptic inflammation of
the first metatarsal bone. Local and systemic NSAID and long-term rest with external cast
fixation can lead to fibrotisation, with permanent thickening of the tarsal bone.
Bite wounds by cats, foxes, squirrels are frequent hunting injuries. A tanic alcohol
bandage quickly reduces swelling and, in most cases, prevents the need for blind antibiotic
therapy.
Frost bite of the feet and wing tips are frequent in species originating from warm climates
or in badly designed aviaries. Offering water baths on day when the temperature is below 0ºC
or reducing contact with metal parts like bells and rings can also be considered in preventing
these injuries.
Experienced veterinarians see many traumatic cases of falconry birds; listed here are a
few typical fractures. The most common are transversal tibiotarsal bone fractures, especially in
long legged species such as Harris’s hawk and Goshawks, but also in Bonelli's and Hawk
eagles. These are frequently seen in young birds, especially hare and rabbit hunters as result of
a rotational twist. In Golden eagle such a fracture can occur while hunting Roe deer. Falcons
hitting fences and natural barriers are presented with a variety wing bones fractures.
Electrocution causes severe injuries even if they are not actually lethal. Birds will
demonstrate severe soft tissue damage especially in the wing tips and metacarpal region; the
exit point of the current, most often on the foot. Wing tip oedema manifests by loss of the
primary feathers.
The ischemic origin of pododermatitis (bumblefoot) affecting large breeds of birds occurs
due to heavy weight, reduced flight and hard perches in falconry birds. In all aspects of
suggested treatment, prevention is the best solution for long-term management. Introducing
double bar perches markedly reduced the frequency and severity of cases. After all
recommended procedures to control the infection, the latest progress in foot pad reconstruction
are vascularised pedical flaps in combination with hydrocolloid absorbable dressing together
with autolog PRP (platelet rich plasma) treatment.
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VIRAL DISEASES OF PSITTACIFORMES
The presentation summarizes the information about significant viral diseases of Psittaciformes.
Proventricular dilatation syndrome (PDD) is caused by an avian bornavirus. The infection in psittacine birds results in characteristic
gastrointestinal and neurological signs, however, the laboratory detection of the virus is often inefficient.
Psittacine beak and feather disease (PBFD) is caused by a circovirus and affects parrots worldwide. The virus induces
immunosuppression in infected birds, and as a consequence, an irreversible loss of feathers, as well as beak and claw deformities
are observed, which eventually leads to the death of the individual.
Budgerigar fledging disease is a complex syndrome that includes gastrointestinal and neurological signs, as well as disturbed
feathering and immunosuppression. The disease is caused by a Polyomavirus and the infection results in high mortality in affected
aviaries.
Pacheco’s disease is also characterized by high mortality as the consequence of a rapid deterioration of the birds’ general condition.
The Psittacid alpha herpesvirus is responsible for the disease and infects all psittacine species. Viral replication and virulence is
triggered by environmental changes and stressful situations affecting the birds.
Tumor-formation induced by the avian leucosis/sarcoma virus is also often diagnosed in parrots. The infection is spread through bodily
fluids vertically from infected parents to nestlings or horizontally during mating. The clinical signs refer to the affected organs and the
progressive deterioration of the birds’ general condition is accompanied by depression, altered appetite, cachexia and respiratory
problems.
Apart from those listed above, several other viruses cause clinically manifested diseases in parrots.

Az előadás összefoglalja az ismereteket a papagájfélék legfontosabb vírusos betegségeiről.
A mirigyesgyomor dilatációs szindróma (proventricular dilatation syndrome, PDD) madár
bornavírus okozta kórkép. A fertőzés emésztőszervi és neurológiai zavarokat eredményez, a
kórokozó laboratóriumi kimutatása még klinikailag jellemző esetekben sem mindig sikeres.
A Circovirus okozta tollasodási zavar (psittacine beak and feather disease, PBFD)
papagájokban a toll- és csőrfejlődési rendellenességekben megmutatkozó szaruképzési probléma
mellett immunszuppresszióval jár. Mindezek az elváltozások végeredményben a fertőzött madár
elhullásához vezetnek.
A papagájfélék polyomavírusos kórképe (budgerigar fledgling disease) nagy mortalitással
járó klinikailag összetett betegség. A jellemző tünetek között gastrointestinalis és neurológiai
zavarokat, a tollfejlődés rendellenességeit és az immunszuppresszió következményeit figyelhetjük
meg.
A Pacheco-féle betegség (Pacheco’s disease) szintén nagy mortalitással jár. A változatos
tünetekkel járó, gyors állapotromlást eredményező fertőzést okozó papagáj herpeszvírus (Psittacid
alphaherpesvirus) virulenciáját fokozza és szaporodását segíti a környezetváltozás és a madarak
számára stresszt okozó események.
A madár leucosis/sarcoma vírus által kiváltott daganat-képződés szintén gyakran
diagnosztizált betegség papagájfélékben. A vírus testváladékokkal terjed vertikálisan a fertőzött
szülőkről a fiókákra, valamint horizontálisan a párzás során. A klinikai tünetek az érintett szervekre
jellemzőek, a beteg madarak általános állapotának romlását depresszió, étvágycsökkenés és ennek
következtében senyvesség, valamint légzési nehézségek kísérik.
A felsoroltak mellett számos egyéb vírus is okozhat klinikai tünetekben megnyilvánuló
betegséget papagájfélékben.
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REHABILITATION OF BIRDS OF PREY

Injured protected avian species may be rescued by through existing legislation. According to the Act LIII of 1996 on the
protection of nature (2) of the par. 43 the permission of the nature conservation authority is required for the collection, capture,
killing, keeping, dressing and keeping of the specimen of a protected animal species in a live animal collection. Government
Decree 348/2006 (XII. 23.) outlines the detailed rules for the protection, keeping, utilization and presentation of protected
animal species and regulates the rescue, transport and placement processes of these species.

A védett állatfajok sérült egyedeinek mentése a hatályban lévő jogszabályok alkalmazásával
történhet. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 43. § (2) bekezdése alapján a
természetvédelmi hatóság engedélye szükséges védett állatfaj egyedeinek gyűjtéséhez,
befogásához, elejtéséhez, birtokban tartásához, idomításához, egyedének élőállat
gyűjteményben történő tartásához. A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és
bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet
szabályozza a mentési, szállítási és elhelyezési folyamatokat. Védelemben részesülő gerinces
faj sérült, beteg vagy egyéb ok miatt szabad életre alkalmatlan egyedének életmentés céljából
történő és ahhoz szükséges mértékű birtokban tartása, gondozása, belföldi szállítása, amely az
egyed mentőközpontba való eljuttatásáig tart: a védett állatfaj tartásához, hasznosításához,
valamint bemutatásához alapesetben a természetvédelmi hatóság engedélye kell, ez pedig
közérdekből adható meg (ennek fogalmát a Kormányrendelet 2. § c) pontja határozza meg). A
rendelet lehetővé teszi költségvetési szerv és közhasznú szervezet részére a tartás, hasznosítás
és bemutatás engedélyezését, amennyiben szakirányú végzettséggel rendelkező felelős
személyt foglalkoztat, és az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és
fenntartásának részletes szabályairól szóló külön jogszabályban az adott faj egyedére
meghatározott feltételeket tartósan biztosítja.
Védelemben részesülő állatfaj egyedének mentési szállításáról annak megkezdése előtt a
szállítás végzője, a megfelelő elhelyezés érdekében, tájékoztatja az egyed megtalálásának helye
szerint illetékes természetvédelmi hatóságot. A természetvédelmi hatóság felvilágosítást ad
arról a mentőközpontról, ahol az egyed elhelyezhető. Ha az egyed szabad életre alkalmas, a
természetvédelmi hatóság engedély kiadása nélkül dönt az egyed szabadba történő
visszajuttatásának helyéről, idejéről és módjáról. Ha a mentőközpont állatorvosának véleménye
alapján az egyed stabil, fájdalommentes állapota elérhető, azonban az egyed a szabad életre
alkalmatlan, a természetvédelmi hatóság külön engedély kiadása nélkül a 8. § szerint jár el. Ha
a mentőközpont állatorvosának véleménye alapján az egyed stabil, fájdalommentes állapota
nem érhető el, a természetvédelmi hatóság engedély kiadása nélkül megteszi az egyed életének
fájdalommentes kioltásához szükséges intézkedéseket, továbbá dönt az elpusztult egyed
elhelyezéséről. Sérült, beteg vagy egyéb ok miatt szabad életre alkalmatlan, védelemben
részesülő állatfaj egyede tartásának engedélyezésekor vizsgálni kell a természetvédelmi és
tudományos célra történő felhasználás lehetőségét, az egyed bemutatásra, valamint
hasznosításra való alkalmasságát. Amennyiben elhelyezésre nincs lehetőség, az egyed a
természetvédelmi, az állatvédelmi és az állat-egészségügyi feltételeket tartósan biztosító
közhasznú szervezetnél, illetőleg természetes személynél is elhelyezhető és tartása
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engedélyezhető. Intézménynél történő elhelyezési opciók prioritási sorrendben: az állatot
természetvédelmi, az állatvédelmi és az állat-egészségügyi feltételeket tartósan biztosító
költségvetési szervnél, illetőleg költségvetési szerv által megbízott vagy felhatalmazott, e célra
alkalmas intézménynél vagy közhasznú szervezetnél lehet elhelyezni és tartását engedélyezni.
A természetvédelmi, az állatvédelmi és az állat-egészségügyi feltételeket tartósan biztosító
természetes személynél akkor helyezhető el az egyed, ha a fenti, intézményi elhelyezési
lehetőségek egyike sem valósítható meg. A hatóság a fenti jogszabály szerinti feltételek tartós
biztosításától eltekinthet, amennyiben az állat fiziológiai tulajdonságai másfajta elhelyezést
kívánnak meg. 2015-től az igazgatási szolgáltatási díj fizetése helyett a védett állatfajok tartási
engedélye vonatkozásában illetékfizetési kötelezettsége van az ügyfélnek, amely összeget
eljárásonként, nem egyedenként kell megfizetni (a közhasznú szervezetek teljes
illetékmentességben részesülnek).
A védelemben részesülő állatfaj elkobzott és elhelyezett egyedének tartásához nem kell
a természetvédelmi hatóság engedélye, azok tartásáról, bemutatásáról, esetleges hasznosításáról
az elhelyező határozatban kell dönteni. A mentési szállításnak alapvető feltétele, hogy
megtörténjen az illetékes természetvédelmi hatóság megkeresése, amely ez esetben alapvetően
telefonos úton történik. A mentési szállítás a természetvédelmi hatóság értesítésétől az egyed
mentőközpontba érkezéséig tart. A hatóság értesítésére akkor is szükség van, ha a mentési
szállítás végzője rendelkezik információkkal a mentőközpontokról. A sérült állatot megtaláló
állampolgár nem feltétlenül tudja, hogy mi a teendő ilyen esetben, éppen ezért az állami szervek
feladata az, hogy kezeljék a helyzetet. A jelenlegi gyakorlat szerint a hívás a legtöbb esetben az
illetékes nemzeti park igazgatósághoz vagy magához a mentőközponthoz érkezik be. A
Kormányrendelet 7. § (1) bekezdésének megfelelően azonban a természetvédelmi hatóságot,
azaz az illetékes kormányhivatalt tájékoztatni szükséges a mentési szállítás megkezdése előtt.
A diszpécser intézi a madár fogadásának, szállításának módját, illetve rögzíti a bejelentésből
származó, valamint a sérült állatra vonatkozó adatokat. Abban az esetben, ha valamely illetékes
hatóság természetvédelmi oltalom alatt álló faj egyedét találja egy személynél, aki arra
hivatkozik, hogy az állatot éppen egy mentőközpontba viszi, elegendő egy ellenőrző
telefonhívással megbizonyosodni arról, hogy a jogszabályok szerint járt el.
A magyar állami természetvédelem hivatalos honlapján elérhető egy olyan menüpont,
amely a madármentéssel kapcsolatos tudnivalókkal foglalkozik. A természetvédelmi hatóság
ügyeletese elmondja az állampolgárnak, hogy mi lesz a következő lépés (döntés arról, hogy
melyik mentőközpontba, ki és hogyan szállítja a sérült egyedet, majd ezeket is adatbázisban
rögzíti). Több eset lehetséges: vagy az állampolgár maga szállítja be a mentett egyedet a
mentőközpontba, vagy a működési terület szerint érintett nemzeti park igazgatóság
alkalmazottja szállítja be azt, vagy sérült egyedek mentését felvállaló önkéntes szállítja a
mentett egyedet a mentőközpontba (az önkéntesek listájának összeállítását civil szervezetek
vállalták). A sérült egyed elhelyezése: a mentett egyed megérkezik a kijelölt mentőközpontba,
ahol a diszpécser felveszi a bejelentésből származó, valamint a sérült állatra vonatkozó
adatokat. Annak eldöntése, hogy az egyed szabad életre alkalmas-e, a mentőközpont
állatorvosának feladata. A mentőközpont személyzete a beérkező sérült egyedet azonnal
regisztrálja a saját adatbázisába. A sérült egyedek esetében a mentőközpontnak azt is vizsgálnia
kell, hogy veszélyes állatfajról van-e szó, melyet a veszélyes állatfajokról és egyedeik
tartásának szabályairól szóló 85/2015. (XII. 17.) FM rendelet szabályoz.
Az elpusztult egyedek elhelyezésének általános előírásairól is (pl. az elpusztult,
fokozottan védett madárfajok preparálásra alkalmas egyedeit javasolt a Magyar
Természettudományi Múzeum számára eljuttatni).
Sikeres gyógykezelés után – a Kormányrendelet előírásainak megfelelően – repatriációra
is lehetőség van. A szabad életre alkalmas mentett egyedeket a működési terület szerinti
nemzeti park igazgatósággal egyeztetett módon, időben és helyszínen kell a szabadba
visszajuttatni. A repatriálást a mentőközpont köteles bejelenteni annak tervezett időpontja előtt
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három nappal, írásban a működési területe szerint érintett nemzeti park igazgatóság és az
illetékes természetvédelmi hatóság részére. A repatriálás csak akkor végezhető el, ha az
igazgatóság az adott helyszín vagy az egyed állapota tekintetében természetvédelmi kezelői
szempontból nem emel kifogást, és a természetvédelmi őr rendelkezésre áll. A repatriálás során
– ahol rendelkezésre áll az adott fajcsoportra kidolgozott jelölési protokoll (madarak,
denevérek) – a sikeresség monitorozása céljából törekedni kell a repatriált példányok egyedi
jelölőgyűrűvel vagy jeladóval való ellátására. Amennyiben az egyed stabil, fájdalommentes
állapotát sikerült elérni, de repatriálás nem lehetséges, az egyed természetvédelmi vagy
tudományos célú hasznosításának a lehetőségét a mentőközpont javaslatát figyelembe véve, a
nemzeti park igazgatóság bevonásával a természetvédelmi hatóságnak kell tisztáznia. Sikeres
gyógykezelés után, az egyed stabil, fájdalommentes állapotának elérése után a
Kormányrendelet előírásainak megfelelően az alábbi lehetőségek vannak: repatriáció, végleges
elhelyezés vagy eutanázia.
Amennyiben gyűrűs madár kerül elő (akár élő, akár elpusztult), úgy a gyűrű adatait el
kell juttatni a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Madárgyűrűzési Központjába.
A mentőközpont működési engedélyezési eljárása hatósági eljárás, amelyben a
természetvédelmi hatóság közreműködik, így az eljárás során megvalósul a Kormányrendelet
7. § (2) és (4) bekezdések szerinti részvétele a folyamatban.
A sikeres repatriáció érdekében jól bevált módszereket ismerünk, de alkalmazásuk fajtól
és esetektől függően változhat, ezért minden esetben fontos a tapasztalt szakemberekkel történő
konzultáció.
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ON LAND, ON WATER AND IN THE WATER… DISEASES OF PENGUINS
The presentation gives a general overview of the unique physiology of the 18 extant penguin species and some of the most
important penguin diseases, based on the experience of the authors through a large group of African or Black-footed penguins
(Spheniscus demersus).
All penguin species are flightless, aquatic birds. They are highly marine and only occur in the Southern Hemisphere, except
the Galapagos penguin (Spheniscus mendiculus), which lives at the level of the equator. Only a few of these very charismatic
avian species are kept in European zoos, which often poses a great challenge regarding animal husbandry, feeding,
diagnostics and special sensitivity to certain diseases, particularly avian malaria and aspergillosis. This presentation aims to
describe the unique aspects in the medical care of penguins in zoos; a difficult group to manage, where preventative measures
are of cardinal importance in the management of these species.

A pingvinfélék jelenleg jegyzett 18 faja már önmagában rendszertani viták tárgya lehetne, mert
egyes fajok/fajcsoportok taxonómiája igencsak bonyolultnak tűnik, és a genetikai kutatások
tükrében akár változik is. Az mindenesetre egyértelműen leszögezhető, hogy az összes pingvin
repképtelen, és tengeri életmódot folytat. Szinte kizárólag a déli félteke madarai, egyedüli
kivételt a Galapagos-pingvin (Spheniscus mendiculus) jelent, ami az Egyenlítő környékén él.
Ez egyébként veszélyeztetett faj, egyedszáma mindössze kb. 600 példány. A legutolsó
taxonómiai változás a sziklaugró pingvint (Eudyptes chrysocome) érintette: ezt egy északi (E.
moseleyi) és déli (E. chrysocome) fajjá választották szét.
A pingvinek megfelelő tartástechnológiája komoly kihívást jelent az állatkerti
szakembereknek. Társas, kolóniákban élő fajokról lévén szó legalább tíz madár együttes tartása
indokolt. A jellemzően 20-30 év közötti élettartamú fajok többségénél az ivarérettség 3-5 éves
kor között következik be, amit a kifutó kialakításánál is figyelembe kell venni. Az együttes
tartás ugyanis nem jelenti azt, hogy ne lenne a fajon belüli agresszió, és ne lennének a kifutón
belüli mikroterritóriumok, így a „saját házuk táját” a madarak (elsősorban a költéskor) ádáz
módon védik.
A tartási hely megépítésénél figyelembe kell venni, hogy megfelelően kontrollált legyen
a víz minősége, a hőmérséklet, a levegő tisztasága, illetve lényeges az alomanyag milyensége
is. A Budapesti Állatkertben a pápaszemes pingvinek (Spheniscus demersus) tartása során
például a szalmát száműztük a tartástechnológiából, hogy ezzel is csökkentsük az aspergillosis
kialakulásának lehetőségét, amely betegségre ez a madárcsoport különösen fogékony. Az aljzat
persze más szempontból is fontos, többek között a talpfekély kialakulását is meg kell előznünk.
Az antarktiszi és szubantarktiszi fajokat az európai viszonyok között teljesen zárt,
légkondícionált, hűtött bemutatókban tartják (9°C alatt), de minden más pingvinfélénél
lényeges például a szúnyogok és az általuk terjesztett madár malária/vírusos betegségek elleni
védekezés. A teljesen zárt bemutatókban a biztosított fény minőségére, illetve a természetes
ciklusokat modellező fényprogramra is oda kell figyelni. A szúnyogok ellen sokféle módszer
használatos: nem lehetnek a tartóhelyen pangó vizek, szükség lehet vegyszeres kezelésre is, sok
helyen erős ventilátorokat építenek be, figyelni kell, hogy avar vagy más, bomló növényi részek
ne legyenek a közelben, de egyes helyeken akár a madarakat is bezárják éjszakára, a szúnyogok
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legaktívabb periódusára. Repképtelen voltuk sérülékennyé teszi őket a ragadozók ellen is,
sajnos saját tapasztalattal is rendelkezünk a vörös róka (Vulpes vulpes) vonatkozásában.
A tartástechnológia jelentős része a megfelelő takarmányozás, ami elégtelen esetben
számos egészségügyi probléma forrása lehet. A hal beszerzési forrása, tárolása és felolvasztása
különösen jelentős. Már a felkínált takarmány vizuális vizsgálatával is sok gond elkerülhető.
Soha nem adható sárgás, nyálkás, felolvasztott és visszafagyasztott hal; ha mégis ilyennel
történne az etetés, akkor a következményes gastrointestinalis problémák (visszahányás,
hasmenés, esetleges toxikus következmények) elkerülhetetlenek. Gyakori technika, hogy a
madarakat kézből etetik, mert így pontosan nyomon követhető az étvágy változása vagy adott
esetben az anorexia megléte, ami nem egyszer az első jele a betegségnek (például malária
esetén). Ennek a módszernek a hátránya, hogy a madarak természetes viselkedése sérül (pl. a
vízben való úszás), az optimálisnál kevesebb mozgás, így az igazán követendő, hogy a kézből
és a medencében történő etetést kombinálni lehessen. A kézből való etetés egyik előnye viszont,
hogy sokkal könnyebben és biztosabban lehet gyógyszereket adagolni, például a malária
prevenció részeként. A nem táplálkozó madarak egyébként könnyen kényszeretethetők,
szondázásuk egyszerű, de több apró trükkre oda kell figyelni (pl. turmixolt összetevők, beadott
mennyiség, metoclopramid előzetes beadása).
Az etetés megtervezésekor vagy az ezzel kapcsolatos információknál nem szabad
elfelejtenünk, hogy a pingvinek naponta a testsúlyuk 20%-át is elfogyaszthatják, illetve, hogy
bizonyos élettani helyzetekben az étvágy jelentősen változik (pl. megnő a vedlés előtt vagy a
fiókanevelés alatt).
Ezek a különleges madarak speciális anatómiai és élettani tulajdonságokkal
rendelkeznek. A legtöbb faj fészekalja két tojásos, a kotlási idő 37-45 nap között változik.
Kivételt jelent a császárpingvin (Aptenodytes forsteri), ahol csak a hím költi ki a tojást,
mégpedig a saját lábán található bőrredőjén, 62-67 nap alatt.
A pingvinfélék különleges anatómiai tulajdonságai között említendő, hogy már a tollaik
is teljesen mások, mint a többi madáré. Az apró, sűrű tollak tökéletes hőszigetelést és vízzárást
biztosítanak, amit főleg akkor kell figyelembe venni, amikor pingvin rehabilitáció történik
(például olajkatasztrófák áldozatainak a kezelésekor). A műtétekhez ne húzzuk, hanem
borotváljuk vagy nyírjuk a tollazatot.
A pingvineknek nincsenek pneumatikus csontjaik, ezek nagyobb denzitásúak, ezt az
intraossealis folyadékpótlásnál fontos tudnunk.
A légcső középső részén egy azt kettéválasztó, középső septum található, amit az
intubáláskor könnyen meg lehet sérteni (1. ábra).
A pingvinek sok időt töltenek a vízben a vadászat során, illetve nagy mélységbe is
lejutnak, ezért létfontosságú, hogy a belélegzett oxigént hatékonyan felhasználják. Ennek az
egyik módja a myoglobinhoz való kötődés, ami elsősorban a pectoralis izomzatban történik
meg (2. ábra).
A pingvineknek nincs begye, a nagy gyomor a proventriculus-ból és ventriculus-ból épül
fel. A röntgenfelvételen a ventriculus distalis része a kloákához közel tűnik fel, amit az itt
gyakran megakadó idegentesteknél figyelembe kell venni: ezek valójában nem jutottak át az
emésztőcsövön, csak a speciális anatómia miatt okozhatnak diagnosztikai nehézséget.
A pingvinek egyedi azonosítására többféle módszer is létezik. A microchip-et általában a
két lapocka közé helyezzük, míg a madarak szárnyán („flipper”) színes gyűrű vagy kötöző
helyezhető el. Ezeket kombinálva (több szín és oldalak) egy nagyobb kolóniában is jól meg
lehet az egyedeket (messziről is) különböztetni. Figyelni kell a megfelelő szorosságra is, mert
a túl laza jelölésnél például beszorulhat a madár lába/ujja, a túl szűkre húzottnál pedig a vedlés
során megduzzadó „flipper” extrém esetben akár el is halhat, ha a jelölés lefűződést okoz.
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1. ábra. A középső, porcos septum által kettéválasztott légcső pápaszemes pingvinben
(Spheniscus demersus).

2. ábra. A szinte feketének tűnő mellizomzat nagyon magas myoglobitartalmú, ez segíti,
hogy a víz alatt tartózkodva is megfelelő legyen az oxigén ellátás.

Az ivarok hasonlóak – sok fajnál a hímek valamivel nagyobbak és robosztusabbak, de a
tollazatuk azonos, és átfedések is vannak a méretekben, így a szexálás biztos módszere DNS
alapú. Saját praxisunkban a tollból történő ivarmeghatározás jól bevált; a viselkedés nem
feltétlenül megbízható, mert azonos nemű párok például pápaszemes pingvinekben olyan
kolóniákban is formálódhatnak, ahol különben vannak különböző ivarú madarak.
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A pingvinekkel kapcsolatos manipuláció elég hasonló, de részben fajfüggő. A
legnagyobb fajok kivételével egy személy képes a madarat befogni és rögzíteni – olyan
esetekben, ahol a beavatkozás nem jár fájdalommal. Figyelni kell arra, hogy ezek a madarak
durván csípnek, illetve a szárnyak könnyen sérülhetnek a csapkodás során, amiket gyorsan a
testhez kell fogni. A kisebb beavatkozásoknál a manuális rögzítés elegendő (nem különösebben
stresszérzékeny fajokról beszélünk), de már egy röntgenfelvételhez is altatnunk kell, mert – sok
más madárfajjal ellentétben – nem maradnak mozdulatlanul az asztalon. A gázos (először
maszkos, majd később szükség esetén óvatosan kivitelezetten intubált) altatás általában nem
okoz gondot, premedikáció (midazolam, diazepam, ketamin) lehetséges, egyes esetekben
szükséges is. Az igazán hideg környezetből származó fajoknál a hyperthermia reális veszély,
itt a lábaknál/szárnyaknál jégakkukat kell használni az altatás során ennek kivédésére.
A vérvétel igénye gyakran felmerül, a mi praxisunkban (pápaszemes pingvineknél)
rutinszerűen a medialis metatarsalis vénát használjuk. Egy vérkenet elkészítésére jók lehetnek
az interdigitalis vénák is, de a v. jugularis, a v. brachialis vagy a faroktő dorsalis részén lévő
vénás sinus szintén használhatóak.
A pingvinek – hasonlóan más madárcsoportokhoz – számos fertőző és nem fertőző
betegségben szenvedhetnek. A bakteriális megbetegedések közül halevő madarakként gondolni
kell a sertésorbánc kialakulásának lehetőségére, de egyes Gram-negatív baktériumok (pl. E.
coli, Edwardsiella), a Chamydophila psittaci vagy a mycobacteriosis is előfordulhatnak
bennük, más-más diagnosztikai lehetőségekkel vagy akár korlátokkal.
A gombás megbetegedések közül az aspergillosis (főleg Aspergillus fumigatus által
okozott) jelent nagyon nagy problémát. A korábban már említett, megfelelő légszűréssel
kialakított, illetve stresszmentes tartóhely elsődleges fontosságú. Több nagy kitörést
állatszállításokkal, immungyengítő tényezők meglétével vagy akár hirtelen kialakulásával
hoztak összefüggésbe a múltban. Egyesek akár itraconazol napi egyszeri, 10 mg/kg adagban
adott, prevenciós alkalmazását is leírják az állatok új környezetbe való kerülésekor. Fontos azt
is megjegyezni, hogy bizonyos fajokból (legalább hatból) ismert a vorikonazol toxicitás, illetve
a szer szűk terápiás sávja.
A madár malária talán az egyik legfontosabb betegsége ennek a madárcsoportnak. A
tünetmentes rezervoárt a vad madarak jelentik, melyek a kórokozóval való koevolúció miatt
nem betegszenek meg. A fiatal vagy stresszhelyzetben lévő (pl. vedlés, fiókanevelés)
pingvineknél viszont egy akár magas mortalitással is járó betegségről van szó, ahol a
prevenciónak több módja létezik, illetve a korai diagnosztika nagyban segítheti a gyógykezelés
hatékonyságát. A pingvinek maláriáját a Plasmodium relictum és/vagy P. elongatum okozza; a
szúnyogok távoltartása mellett a „szúnyogszezonban” gyógyszeres prevenció is létezik,
amelyre az egyik leggyakrabban használt hatóanyag a pirimetamin. A gyógyszeres prevenció
szükségességéről és hatékonyságáról különböző vélemények léteznek, de az bizonyított, hogy
ez hátrányosan befolyásolja a szaporodási sikerességet (teratogén hatás). A gyógykezelésre
szintén több kombináció használatos, a klasszikus chloraquin/primaquin mellett a tavalyi évben
egy nagy mortalitással járó kitörésnél a chloraquin/doxyciklin kombináció szinte azonnali
megoldást hozott, illetve egy másik, már beteg madárnál látványos gyógyulást értünk el.
A vírusos betegségek közül a vektorok által terjesztett nyugat-nílusi láz és EEE (eastern
equine encephalitis) érdemelnek említést. Ezek magas mortalitással járó, idegrendszeri
tüneteket okozó betegségek.
A nem fertőző betegségek szintén számosak, melyek közül az idegentestek, illetve a
különböző májproblémák fontosságát emelnénk ki a saját tapasztalataink alapján.
Összességében elmondható, hogy egy komplex megközelítést igénylő, bizonyos
betegségekre különösen fogékony madárcsoportról van szó, ahol az állatkerti állatorvos
biztosan nem unatkozhat.
24

FÁCÁNOK ÉS FOGLYOK ÁLLATORVOSI ELLÁTÁSA
Gál János
ÁOTE, Egzotikusállat és Vadegészségügyi Tanszék
gal.janos@univet.hu

VETERINARY CARE OF PHEASANTS AND PARTRIDGES
The presentation will outline of the most frequent non-infectious and infectious diseases of exotic pheasants and partridges.
Pathogenesis, treatment and prevention of important diseases will also be discussed.

A hazai egzotikusmadár-tartók körében egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a különféle
fácán-, újabban a fürj- és fogolyfajok. Ezek tartása és szaporítása sokszor speciális feltételeket
kíván meg a gondozótól.
A tartási feltételek hiányosságai sokszor kannibalizmus kialakulásához vezetnek a
nevelés alatt. Itt az egyébként is összetett oktanú kórkép hátterében alapvetően a nem megfelelő
fényviszonyokat, a különböző fajok csibéinek kevert elhelyezését kell érteni. Speciális esete a
csibékben a csipkedésnek, amikor a napos állatok a társaik szemét célozzák meg. Ennek a
hátterében az áll, hogy a kis madarak a növények leveleire lecsapódó vízcseppeket veszik fel a
természetben.
A fiatal madarak fehérje-, vitamin- és ásványi anyag-igénye magasabb. Ha ez nem
megfelelő szintre beállított, a metabolikus mozgásszervi betegségek (angolkór, ínak, ízületek
fejlődési zavara) kialakulását vonhatja maga után. A nevelés első napjaiban már érdemes
kavicsot adni a fiókáknak, ami a megfelelő zúzógyomor-működés kialakulásában
elengedhetetlen tényező.
Ahogy a vadászati célú fácán nevelésénél, így az egzotikus fajoknál is igen nagy hangsúly
fektetendő a megfelelő alom megválasztásra. Penészmentes, tiszta, jó minőségű réti széna a
legjobb választás. Kerülendő a faforgács alkalmazása, habár jó nedvszívó képességű, de
gyakran a csibék felveszik és a zúzógyomor eltömődését okozza bennük. A penészgombákkal
fertőzött aljzat felelős a pneumomycosis kialakulásáért.
A tenyészidőszak kezdetén, ha a tojó még nem felkészült a tojásrakásra, az ivarilag már
aktív kakas meg is skalpolhatja párját.
A fertőző megbetegedések közül napos korban a különböző oktanú enteritisek állnak az
első helyen. Vírusok közül astro-, rota-, corona-, parvovírusok okozhatnak akut, hurutos jellegű
enteritist. Az E. coli baktériumokkal szennyezett ivóvíz felvétele után kialakulhat akut,
enterosorptio-val járó bélhurut. Idősebb korosztályokban a Clostridium perfringens exotoxinjai
károsíthatják a bél nyálkahártyát, elhalást okozva a hámban.
A légzőszervi kórképek között az orr-melléköblök érintettségével járó, Mycoplasma sp.
okozta felső légúti megbetegedések a jelentősebbek. Ezek általában valamilyen hajlamosító
tényező hatására léphetnek fel. Mycoplasma-k okozta fertőzésnek tartják a lábujjak
elgörbülésével járó megbetegedést is fácánokban és foglyokban.
Egzotikus fácánok, foglyok idült, testtömeg-csökkenéssel járó megbetegedésének a
hátterében sokszor a gümőkór áll. Hasonló tünetek figyelhetők meg a retrovírusok nyomán
fellépő leukózis esetén is.
Azokban a tenyészetekben, ahol sok egér él szabadon a volierek között, nem ritka a
salmonellosis és a yersiniosis sem. Ezek emésztőszervi érintettséggel lezajló betegségek. Ha a
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vadon élő madarak bejuthatnak a volierekbe, akkor a papagájkórral is számolni lehet egy-egy
tenyészetben.
A parazitózisok között nagy jelentőséggel bírnak begyben élő hajszálférgek, a légutakban
fejlődő légcsőférgek és a vékonybelekben előforduló orsóférgek. Ezek mindegyikének
vivőgazdái lehetnek a földigiliszták.
Az ektoparaziták közül számos tolltetű faj ismert, de az óvantagok és a madártetűatkák
sem ritka vendégei a tenyészeteknek. A foglyok, de még inkább a fácánok láb bőrének
szarusodási zavarát okozó fertőzésért a Knemidocoptes sp. a felelős, melyet a jellegzetes
elváltozások miatt meszesláb-betegségnek is neveznek.
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FUTÓMADARAK BETEGSÉGEI: KÉT LÁBBAL A FÖLDÖN
Hoitsy Márton – Sós-Koroknai Viktória – Sós Endre
Fővárosi Állat- és Növénykert
hoitsy.marton@zoobudapest.com

DISEASES OF RATITES: BOTH FEET ON THE GROUND
Ratites are birds belonging to the taxonomic order Struthioniformes. Five families are recognized, including 12 species. Some
species were endangered in the past and survived only with human assistance. Some of them are kept as farm animals and
have human food production and consumption relevance. These species have free-ranging population and in this case the
aim is not the conservation. Veterinary care is necessary on both sides, in conservation and on farms as well. Two different
aspects, but one purpose: healthy animals. Non-infectious diseases usually have multiple etiologic factors (nutrition, flooring,
genetic predisposition etc.) or occur because of non-optimal husbandry. The most important non-contagious problems are leg
deformities, foreign bodies, trauma etc. Infectious diseases could be e.g. viral, as avian influenza, Newcastle-disease, bacterial
(Erysipelothrix rhusiopathiae septicemia, Campylobacter jejuni etc.), fungal (Aspergillus spp.) and moreover, ecto- and
endoparasites are also well-known in ratites.

A struccalakúak rendjébe tartozó, ma is élő 12 fajt nevezzük hétköznapi néven futómadaraknak.
Számos fajuk már kihalt, azonban jó néhány képviselőjük röpképtelenül tovább tapossa
kontinenseink talaját. A szigetországokba behurcolt invazív állatok néhány fajt a kihalás szélére
sodortak, amit csak emberi segítséggel lehetett orvosolni. Ennek szöges ellentéteként más fajok
gazdasági haszonállattá váltak, beillesztve az élelmiszeriparba, de már fenntartható módon.
Veszélyes állatokról lévén szó (sisakos kazuár, strucc kakasok), fontos megemlíteni a
vizsgálatok és kezelések során sokszor elkerülhetetlen altatásokat. Anesztéziájuk során
használhatóak az α2-agonisták ketaminnal alkotott kombinációja vagy más disszociatív
anesztetikumok (tiletamin) benzodiazepinekkel kombinálva (zolazepam).
Fertőző betegségek
Madarakat megbetegítő vírusokból itt sincs hiány. Meg kell említeni a hazánkban szezonálisan
jelentkező madárinfluenzát. A fiatal madarak sokkal érzékenyebbek a fertőzéssel szemben,
mint idősebb társaik. Nem feledkezhetünk meg a tripla E-ről, vagyis az Eastern Equine
Encephalomyelitis-t okozó vírusról sem. A fertőzés fiatal emuk és struccok számára akár
végzetes kimenetelű is lehet. A populációkban lassan terjed a neurológiai tünetekkel járó
baromfipestis is, melyet az Avian avulavirus 1 okoz. Azokban az országokban, ahol
gazdaságilag nagy jelentősége van és engedélyezett, a farmokon vakcinázzák az állományokat,
elejét véve a fertőzésnek. Végül, de nem utolsósorban érdemes megemlíteni a futómadarak
himlős elváltozását, melynek hátterében az Avipox nemzetségbe tartozó vírusok állnak.
Struccokban sikeresen bizonyították a baromfihimlő vakcina hatékonyságát.
Bakteriális fertőzések tekintetében is főleg a fiatal állatok vannak veszélynek kitéve.
Campylobacter jejuni okozhat bélgyulladást vagy akár hepatitist csibekorban. De E. coli,
Klebsiella spp., Salmonella spp., Pseudomonas spp. vagy akár Clostridium perfringens C is
állhat a bélrendszert érintő megbetegedések hátterében. Baromfifajokból ismert Bordetella
spp., Haemophilus spp., Mycoplasma spp. és Pasteurella baktériumok patogenitása a légutak
különböző területein mutatkozik meg. Az Erysipelothrix rhusiopathiae septicaemia-t kiváltó
kórokozó, melynek szerepe ezekben a madárfajokban említésre méltó. Az egyre gyakoribb és
növekvő rezisztencia miatt fokozott odafigyelést igényel az antibiotikumok megfelelő
megválasztása és a rezisztenciavizsgálatok elvégzése.
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Akár a bélrendszerben (Macrorrhabdus ornithogaster), akár a légutakban (Aspergillus
spp.) járunk, előfordulhatnak patogén gombák.
Külső és belső élősködőkben sem szenvednek hiányt a futómadarak. Más röpképes
társaikról már ismeretes, azonban eltérő fajú tolltetvek (Struthiolipeurus nandu, S. rheae, S.
struthionis), vagy tollatkák (Dermoglyphus spp., Gabucinia spp., Struthiopterolichus spp.)
továbbá kullancslegyek (Struthiobosca struthionis) is fellelhetőek a kültakarójukon. Belső
parazitáik lehetnek az egyszerűbb véglények (Balantidium spp., Cryptosporidium spp., Eimeria
spp., Giardia spp., Hexamita spp., Trichomonas spp. stb.) vagy többsejtű élősködők (Capillaria
spp., Codiostomum spp., Houttuynia spp., Libyostrongylus spp., Sicarius spp., Trichostrongylus
spp. stb.) is. Zárt tartás esetén a fertőzött állományokban nem elég a megfelelő féreghajtás, a
talajban feldúsult peték miatt szükséges aljzatcsere is fontos része a védekezésnek.
Nem fertőző kórokok
A jó takarmányozás és a tartástechnológia az állatok egészségének alappilléreit jelentik.
Valamelyik tényező csorbulása az egyensúly felborulását okozza, ami pedig
megbetegedésekhez vezethet. A tartástechnológia részeként fontos a megfelelő aljzat
alkalmazása a lábszétcsúszás, valamint talpfekély megakadályozása végett. Ki kell emelni a
megfelelő alomanyag használatát is, ugyanis a túl hosszú, túl durva szénaszálakat, vagy a műfű
aljzatot elfogyaszthatják a fiatal állatok, ami a zúzógyomor elzáródásához vezet és
pusztulásukat okozza (1-2. ábra).

1. ábra. Alomanyag okozta zúzógyomor-elzáródás két hónapos struccban.
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2. ábra. Emu gastrointestinalis eredetű idegentestje: egy kesztyű.

A futómadarak leggyakoribb megbetegedései közé tartoznak a lábproblémák. Ezek hátterében
a nem megfelelő aljzat, takarmányozási problémák (takarmány fehérjetartalma, makro- és
mikroelemek, vitaminhiányok), genetikai hajlam és traumás sérülések is állhatnak. A
tibiotarsalis torzió komoly elváltozás, melynek megelőzésére kell hangsúlyt fektetni. Az állatok
kezdetben sántítanak, majd a tünetek előrehaladtával és a végtag csavarodásával már lábra sem
tudnak állni. Takarmányozási hibák miatt kialakulhat még kóros elhízás, mely zsíros
májelfajuláshoz vezethet. Nem szabad megfeledkezni azonban az A-vitamin, E-vitamin vagy
szelén, továbbá a B-vitamin hiányáról, melyek mind egészségkárosodáshoz vezethetnek.
A futómadarak egészségvédelme csöppet sem elhanyagolható, akár fajmegőrzési,
állatkerti, akár haszonállat oldalról nézzük. Kis madár kis gond, nagy madár nagy gond, de az
állatorvos megoldja!
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BAGLYOK BETEGSÉGEI
Berkényi Tamás
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DISEASES OF OWLS
Owls are nocturnal birds of prey, which are brought into veterinary clinics and rescue centers mainly because of traumatic
injuries, toxicities, electrocution or nutritional issues. Moreover, some exotic owls are also kept as pets and can therefore be
presented to avian veterinarians.

A baglyok (bagolyalakúak Strigiformes) rendjébe két család, a bagolyfélék (Strigidae) és a
gyöngybagolyfélék (Tytonidae) tartoznak.
A baglyok, bár nehezebben észrevehető éjjeli ragadozók, azonban mivel gyakran
megtalálhatók a lakott területeken is, egyre gyakrabban kerülnek az állatorvosi rendelőkbe,
egyrészt a vadmadármentés részeként, traumás sérülésekkel, mérgezésekkel, áramütéssel, lőtt
sebekkel, továbbá a fészekből kiesett bagolyfiókák hibás táplálás következtében kialakult
rendellenességekkel. Mellékleletként ezen okok mögött azonban gyakran más kórképek is
állhatnak a háttérben. Ezen kívül ma már többen tartanak egzotikus baglyokat is házi
kedvencként vagy solymászok bemutató madárként.
A rendelőben leginkább a gyakoribb, itthon előforduló fajokkal találkozhatunk, mint pl.
az idei év madara az erdei fülesbagoly, de gyakran érkezik macskabagoly, gyöngybagoly,
kuvik, idén nagyobb számban fordul elő az amúgy ritkább uráli bagoly, alkalmanként pedig az
uhu, a réti fülesbagoly és a füleskuvik is.
Az előadás ennek a madárcsoportnak a napi praxisban előforduló leggyakoribb
megbetegedéseivel és azok egyes terápiás vonatkozásaival foglalkozik.
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AZ ORNITHOSIS HUMÁN EGÉSZSÉGÜGYI VONATKOZÁSAI
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IMPACT OF ORNITHOSIS ON HUMAN HEALTH, FROM A CLINICAL PERSPECTIVE
Ornithosis (previously psittacosis) is a zoonotic infection caused by Chlamydophila psittaci bacteria. Ornithosis is a well-known
disease of animals which can affect not just the members of the family Psittacidae, but 267 bird species and also mammals.
Transmission of C. psittaci predominantly occurs through inhalation of contaminated aerosols from urine, respiratory and eye
secretions, or dried faeces from a diseased animal or asymptomatic carrier. Handling the plumage and tissues of infected birds
and, in rare cases, mouth-to-beak contact or biting, represent a zoonotic risk. Clinical spectra of human ornithosis moves on a
large scale from asymptomatic, inapparent infection to pneumonia with respiratory failure and a lethal course, if left without
antibiotic treatment. Severe extrapulmonary complications can arise such as myocarditis, endocarditis, encephalitis, adult
respiratory distress syndrome and multi-organ failure. Diagnosis relies on clinical symptoms (e.g. fever, cough, headache),
radiographic findings and laboratory results. Confirmation can be done with serological methods (complement fixation test,
micro-immunofluorescence test) or direct identification of the bacteria from a respiratory tract by molecular analysis (PCR).
Isolating C. psittaci from cell-culture by micro-immunofluorescence tests are also a possibility but is not readily available in
most laboratories. In Hungary ornithosis is a notifiable infectious disease and reporting newly detected cases to the National
Public Health Center where laboratory confirmation is possible by serology is mandatory. The first drug of choice in the
treatment of ornithosis is doxycyclin dosing 100 mg orally two times per day for 14 days. Second line antibiotics are macrolides
(e.g. azithromycin), which can be used in case of pregnancy and in children for whom tetracyclins are contraindicated. Timely
introduced antibiotic treatment virtually eliminates ornithosis associated death. Ornithosis is an occupational zoonotic disease
affecting not just veterinarians and poultry workers, but a series of professional and non-professional persons in close contact
with birds. Currently prophylactic vaccines against ornithosis are not available for veterinary and medical usage therefore the
quarantine of sick or newly imported asymptomatic birds, the use of personal protective equipment (face mask, clothes), regular
disinfection of storage spaces and dissemination of knowledge are fundamental in the prevention of human disease.

Az ornithosis (korábban psittacosis) zoonotikus fertőzés, amit a Chlamydophila psittaci nevű
baktérium okoz. Az ornithosis egyúttal jól ismert állati betegség is, ami nem csak a
papagájféléket érinti, hanem több mint 267 madárfajt és emlősöket is. A fertőzés átvitele
elsősorban beteg vagy tünetmentes állat kiszáradt bélsarából, vizeletéből, légúti- vagy
szemváladékából képződött aeroszol belélegzése révén történik. A fertőzött madarak
tollazatának és szöveteinek kezelése, ritka esetben száj-csőr kontaktus vagy harapás jelent
kockázatot. Az ornithosis klinikai képe széles skálán mozog: a tünetmentes fertőzéstől a súlyos
pneumoniáig légzési elégtelenséggel és megfelelő antibiotikum kezelés nélkül akár halálos
lefolyással. Ritkán súlyos extrapulmonális formák is felléphetnek: myocarditis, endocarditis,
encephalitis, ARDS, sokszervi elégtelenség. A diagnózis a klinikai tüneteken (láz, köhögés,
fejfájás), radiológiai leleteken és laboratóriumi eredményeken alapszik. A fertőzés igazolása
szerológiai módszerrel (komplement fixációs teszt, micro-immunfluoreszcens teszt, ELISA)
vagy a baktérium légúti mintából történő direkt kimutatásával (molekuláris analízis, PCR)
történik. A C. psittaci szaporítása, izolálása és mikro-fluoreszcens módszerrel való kimutatása
sejtkultúrákon szintén lehetséges, de a legtöbb laboratóriumban nem elérhető módszer.
Magyarországon az ornithosis felismerendő és a Nemzeti Népegészségügyi Központnak
(NNK) kötelezően jelentendő fertőző betegség, melynek szerológiai igazolása az NNK
laboratóriumában biztosított. Az elsőként választandó antibiotikum ornithosisban a doxycyclin,
amit 2×100mg dózisban 14 napig szükséges alkalmazni. Alternatív szerként makrolidok (pl.
azithromycin) használhatóak, melyeket terhességben és gyermekkorban is alkalmazni lehet. Az
időben elkezdett megfelelő antibiotikum kezelés gyakorlatilag kiküszöböli az ornithosissal
kapcsolatos halálozást. Az ornithosis foglalkozási betegségnek tekinthető, ami nem csak
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állatorvosokat és baromfitelepen dolgozókat, hanem sok más embert is érint, aki madarakkal
kerül kapcsolatba. Jelenleg nincs vakcina állatorvosi és orvosi alkalmazás céljából, ezért
alapvető a beteg vagy újonnan importált madarak izolálása, a személyes védőeszközök (maszk,
köpeny) használata, a tárolók rendszeres és szabályszerű fertőtlenítése és az ismeretterjesztés a
veszélyeztetettek körében.
Irodalom
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2.
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TRENDS AND CLINICAL SIGNIFICANCE OF WEST NILE VIRUS INFECTION IN NORTHERN
GOSHAWKS (ACCIPITER GENTILIS) OVER THE PAST 10 YEARS
Though a relatively uncommon visitor at the Wildlife Rescue Center at the Budapest Zoo and Botanical Garden, Northern
goshawks (Accipiter gentilis) do compose a few percent of the raptors admitted on an annual basis. Over the past decade, 29
individuals have been attended to at the rescue facility in our institution and merely 2 (6,9%) were released following
rehabilitation, while 18 (62,1%) died, 3 (10,3%) were humanely euthanized and 6 (20,7%) remained in captivity. 9 (31,0%) of
these goshawks succumbed following infection by West Nile virus (WNV) lineage 2. Diagnosis was obtained through necropsy,
immunohistochemistry, RT-PCR and genetic sequencing of the pathogen. Our cases made up 30% of the overall incidence in
this species in Hungary over the studied timeframe and 44,4% (n=4) occured in the past 3 years. With a high mortality and
rapid progression of clinical disease involving central neurological signs, marbofloxacin, meloxicam and continuous i.v.
supportive therapy was given in all instances with no avail. With an increasing incidence in human and equine cases over the
past decade, it is worth considering the significance of this ailment in the Northern goshawk and the role of this species as a
possible indicator for the rise of WNV.

A héja (Accipiter gentilis) viszonylag ritka vendég a Fővárosi Állat- és Növénykert
Természetvédelmi Mentőközpontjában. Ez a hazai védett faj csak néhány százaléka az évente
bekerülő ragadozó madaraknak, melyek az évi 1.500-2.200 mentett egyed 5-10%-át képzik. Az
elmúlt 10 évben 29 héja került be a mentőközpontba, és csupán 6,9% (n=2) került elengedésre
rehabilitációt követően, 18 egyed (62,1%) elpusztult a bekerülés után, 10,3% (n=3) állatjóléti
okokból véglegesen elaltatásra került, míg 6 madárnak (20,7%) tartós elhelyezés volt a sorsa.
Így az elmúlt 10 év tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy a héják nem hálás páciensek!
Eseteinknek a 31,0%-ban (n=9) a halál okaként a nyugat-nílusi vírus (West Nile Virus, WNV)
2-es lineage-ét igazoltuk, melyet kórboncolás, immunhisztokémia, RT-PCR és genetikai
szekvenálási módszerekkel diagnosztizáltunk. Ezen időszakban a Fővárosi Állat- és
Növénykert esetei 28,1%-át képezték az országos szinten 32 WNV-sal diagnosztizált héjának
(1. ábra).
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1. ábra. WNV esetek száma héjában (Accipiter gentilis) az elmúlt években Magyarországon.

A legtöbb esetben fiatal héjákkal találkoztunk, melyek a bekerüléskor nem mutatnak kifejezett
klinikai tüneteket, kivéve, hogy nem repülnek el, és enyhén bágyadtak (első szakasz). A WNV
kórlefolyásának második szakaszában fokozódó központi idegrendszeri tünetek alakulnak ki
(2. ábra), amely után a harmadik szakaszban, egy kómás állapot figyelhető meg a madár
elhullását megelőzően. E folyamat 1-3 nap alatt zajlik le, és az intenzív kezelés (marbofloxacin,
meloxicam és folyamatos i.v. folyadékpótlás) ellenére is nagy eséllyel elpusztulnak vagy
végleges elaltatásra kerülnek. A 9 WNV esetünk 44,4%-val (n=4) az elmúlt 3 évben
találkoztunk, míg a további előfordulások viszonylag eloszlanak a vizsgált időszakban, ami arra
utalhat, hogy növekvőben van a megbetegedések száma (ezt a humán és lovaknál tapasztalt
esetek gyarapodása is tükrözi hazánkban).

2. ábra. Központi idegrendszeri tünetek WNV fertőzött héjánál (Accipiter gentilis).
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ENDOSCOPY IN BIRDS
Chai, Norin
Referred consultation in zoo and exotic animalsis, Paris, France
norin.chai@mnhn.fr

Endoscopy in exotic animals has resulted in improvements in research and clinical care for
more than four decades. Endoscopy allows clinicians to perform, via a single small surgical
incision, minimally invasive internal examination (and surgery of) the internal organs and is
reliable for biopsy techniques as well.
Despite the diversity in avian patient size, the 2.7 mm diameter and 18 mm long telescope
with a 30-degree offset viewing angle will be suitable in all cases. It allows exploration of body
cavities by simply rotating the scope around its longitudinal axis. Most endoscopic instruments
(e.g. biopsy forceps) can be used through the working channel. Birds have an air sac system,
thus, there is no need to insufflate.
Before any procedure, specific anatomical and physiological features should be reviewed
carefully. Anatomical pictures and illustrations can also be helpful during the exam.
In birds, the main indications of endoscopy would be gender identification, retrieval of
foreign bodies from the upper gastrointestinal tract, rapid, magnified, ante or post-mortem
assessment of intracoelomic lesions, biopsies of tissues and coelomic organs. In all cases,
endoscopy is always a valuable diagnostic tool when confronted by non-pathognomonic clinical
signs, such as anorexia, weight loss etc. In most cases, with one single entry, the clinician is
able to visualize most, if not all, of the major organs of clinical interest, including the liver,
lungs, air sacs, heart, kidneys, adrenal glands, spleen, pancreas, gonads, oviduct, shell gland,
and intestinal tract.
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AVIAN OPHTHALMOLOGY
Chai, Norin
Referred consultation in zoo and exotic animalsis, Paris, France
norin.chai@mnhn.fr

Ophthalmology of birds is an important part of avian medicine. Zoo veterinarians are not
obliged to be specialized to run a complete ophthalmological examination. However,
knowledge on specific anatomical and physiological peculiarities of the eyes will help to reach
an appropriate diagnosis. Routine ophthalmic investigation includes a physical ocular
examination and complementary techniques, such as tonometry, Schirmer tear test, staining,
ophthalmoscopy and ultrasonography. Further examinations may include electroretinography,
cytology and cultures, radiology, computerized tomography and magnetic resonance imagine.
The main differential diagnosis of eyelid conditions in birds includes bacterial diseases
(Chlamydophila psittaci, Mycoplasma spp., Mycobacterium spp. etc.), viral diseases (poxvirus,
adenovirus, herpesvirus) and neoplastic lesions (lipoxanthoma, carcinoma etc.). The main
differential diagnosis of periorbital masses are papules (poxvirus), crusts (Knemidocoptes
pilae), neoplastic lesions (osteosarcoma, lymphosarcoma etc.) and bacterial granulomas. For
sinusitis, we may think of hypovitaminosis A, bacterial diseases (Chlamydophila psittaci etc.)
and mycosis (Aspergillus spp., Candida spp.). Keratitis may be due to traumatic conditions,
viral (Marek's disease) or parasitic (Encephalitozoon hellem) infection. Conjunctivitis is mostly
bacterial (Mycoplasma spp., Chlamydophila psittaci etc.), viral (paramyxovirus, influenzavirus,
herpesvirus etc.) or of parasitic (Encephalitozoon hellem, Cryptosporidium baileyi, Thelazia
spp. etc.) origin. The principal causes of uveitis in birds include trauma, infections,
immunemediated inflammation and neoplasia. Glaucoma can be secondary to uveitis and
hyphema, though primary glaucoma is not described in birds. Cataracts in birds are those of a
congenital etiology and secondary to nutritional deficiencies, trauma, age (senile cataracts) and
retinal degeneration. Cataracts frequently develop secondary to retinal degeneration. Trauma is
the most frequent reason for injuries of the posterior segment of the eye, especially in birds of
prey, though it can be associated with bacteraemia or viraemia.
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AMI MÉG MA SEM ELKERÜLHETŐ:
MADARAK RÖNTGENDIAGNOSZTIKÁJA
Pazár Péter
Exopet Kisállatrendelő
pazarpeter@gmail.com

WHAT WE STILL CAN’T DO WITHOUT: AVIAN RADIOLOGY
Radiology used to be the first choice and only routinely available diagnostic method for avian patients for many years. Even
with the improvement of advanced imaging techniques and availability of numerous laboratory tests, x-ray is still an important
diagnostic tool. Typical indications are traumatic injuries, foreign bodies, coeliomic distension, respiratory signs and the
diagnosis of PDD. Combining with other imaging methods such as endoscopy, radiology can aid the diagnosis of several
conditions of the respiratory tract or the coeliomic organs. As a part of a regular health check, fixing and comparing measurable
parameters on x-rays can be applied to advance preventive medicine. Perfect positioning and high quality images are essential
for the proper evaluation of any radiologic abnormalities.

Madarak állatorvosi ellátása során a röntgenvizsgálat hagyományosan az elsők között választott
diagnosztikai eszköz. Alkalmazásának előnyeiről, a felvételek kivitelezéséről és a
röntgenanatómia alapjairól szóló rövid leírások a MVÁÁT korábbi, 2007-ben és 2010-ben
kiadott konferencia összefoglalóiban megtalálhatóak. Az azóta eltelt évtizedben számos új
diagnosztikai lehetőség jelent meg a madarak gyógyászatában, elsősorban korábban nem
elérhető laboratóriumi vizsgálatok, valamint modern képalkotó eljárások. A
röntgendiagnosztika szerepe átalakult – míg korábban szinte az egyetlen, rendszeresen
alkalmazott kiegészítő módszerként állt rendelkezésre, jelenleg vizsgálati protokollok
részeként, más eszközökkel kiegészítve segítheti a diagnosztikai munkát, valamint egyes
tünetcsoportok esetén továbbra is megkerülhetetlen a használata.
A sikeres radiológiai munka alapfeltétele a megfelelő minőségű felvételek értékelése. A
madarak jellegzetesen szimmetrikus anatómiája elősorban a légzsákrendszer következtében az
emlősök mellüregéhez hasonlítható, elbírálása csak tökéletesen pozícionált képeken végezhető
el. A leggyakrabban használt vizsgálati irányok esetén a VD felvételen a mellcsonti tarajnak és
a gerincoszlopnak, a LL felvételen a hollócsőrcsontoknak és a csípőízületeknek kell pontosan
egymásra vetülnie. Egyes ízületek vagy a fej csontjainak leképezéséhez ezektől eltérő vagy
ferde beállítások is alkalmazhatóak. Nem megfelelően pozícionált vagy egyéb szempontból
rossz minőségű felvételen a testüregi szervek értékelése súlyosan félrevezető lehet. A röntgenek
elkészítéséhez ezért rövid inhalációs anesztézia javasolt, amennyiben a beteg állapota ezt
megengedi.
Az összefoglaló szerzője a következő tünetcsoportok esetén javasolja mindenképpen a
röntgendiagnosztika alkalmazását.
Traumás sérülések
A végtagok traumás sérülései a vékony lágyszöveti fedettség miatt a legtöbbször alapos
tapintással is jól diagnosztizálhatók. A kezelés megtervezése, egy esetleges műtéti rögzítés
ellenőrzése, illetve a csontgyógyulás folyamatának nyomon követése viszont röntgenfelvételt
igényel. A vállöv, a csípőízületek, illetve a koponya csontjai a szummáció miatt sokszor
nehezen elbírálhatók. A diagnózis pontosítása ilyenkor CT segítségével lehetséges.
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Idegentest gyanúja
A gyomor-bélcsatornában mozgászavart vagy elzáródást okozó idegentestek gyanúja esetén az
emlősökhöz hasonlóan natív vagy kontrasztos röntgenvizsgálatok végezhetők. A zúzógyomor
számos madárfajban normálisan is tartalmaz „idegentesteket”, ezért ezek minősítése csak a
klinikai tünetekkel és egyéb röntgenelváltozásokkal együtt lehetséges. Díszmadarakban
gyakori a fémmérgezés, amelynek diagnózisa sokszor röntgenfelvételen alapul. A fémre
jellemző radiodenzitást mutató képletek azonban nem feltétlenül toxikus összetételűek,
mérgező fémionokhoz viszont nem csak röntgenen ábrázolható idegentestekből juthat az állat.
A gyakorlatban az ólom és a cinkmérgezés a fordul elő legtöbbször, ilyenkor a diagnózist
pontosíthatjuk ezeknek a fémeknek a vérből, illetve szérumból történő kimutatásával. Jellemző,
heveny klinikai tünetek (levertség, polyuria, regurgitatio) és röntgenen megjelenő fémárnyék
esetén azonban célszerű a specifikus terápiát minél hamarabb megkezdeni.
Kitelt testüreg
A testüreg a mellcsont és a medence között tapintható része egészséges madarakban enyhén
homorú, fizikális vizsgálattal itt kisebb testű madarakban is legfeljebb a zúzógyomor caudalis
széle érezhető. A testüreg kiteltségét okozhatja tojásképződés, kórosan megnagyobbodott vagy
kitágult hasi szerv, ascites vagy nagy mennyiségű zsírszövet lerakódása. Madarakban a caudalis
testüreg szervei röntgenfelvételen általában nem különíthetők el jól, de a vizsgálat alkalmas
arra, hogy rövid idő alatt meghatározza a további diagnosztika irányát. A testüreg kiteltsége
általában csökkenti az endoszkópia mozgásterét és növeli annak kockázatát. Folyadék vagy
folyadékkal telt szervek esetében ultrahangos vizsgálat és próbapunctio, parencym képletek
gyanújakor pedig CT a következő javasolható lépés.
Légúti megbetegedések
A légúti megbetegedések diagnosztikája és kezelése során a radiológia és az endoszkópia
együttes alkalmazása a leginkább célravezető. A felső légutak vizsgálatakor az endoszkóp adja
a legtöbb információt, bár a légcső nyaki szakasza röntgenen is jól követhető. A tüdő
endoszkóppal csak korlátozottan vizsgálható, akár a légcsövön, akár az ostiumon keresztül
bejutva állománya a mesobronchusok szintjéig tekinthető át, illetve ventralis felszíne jól
megjeleníthető. A tüdő LL röntgenfelvételen jellegzetes „méhsejt” szerkezetet mutat, ennek
elmosódása jellemző a tüdőparenchymát érintő megbetegedéseknél. A légzsákok enyhe
elváltozásai vagy kis számú gyulladásos granuloma röntgennel nem diagnosztizálhatók
megbízhatóan. A súlyos fokú légzsák elváltozások viszont nehezíthetik az endoszkópos
tájékozódást. Ezekben az esetekben vagy endoszkóppal korábban diagnosztizált
elváltozásoknál a kezelési folyamat monitorozása röntgennel is megkísérelhető, ez rövidebb
altatási időt és kisebb kockázatot jelent.
PDD diagnosztika
A mirigyesgyomor-tágulat (PDD) diagnosztikája az elmúlt években látványosan fejlődött a
kórokozó Bornavírust, az ellene képződő ellenanyagok jelenlétét, illetve a gangliositist igazoló
laboratóriumi vizsgálatok megjelenésével. A klinikai tüneteket mutató állatok vizsgálata, illetve
a hordozó, de tünetmentes állatok prognózisa szempontjából viszont a képalkotó módszerek
sem szorultak háttérbe. A megfelelően pozícionált LL röntgenfelvétel alkalmas a
mirigyesgyomor átmérőjének objektív meghatározására a szegycsonti taraj mélységéhez
képest. Kontrasztos röntgensorozat segítségével a mirigyesgyomor pontosabban
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megjeleníthető, illetve a perisztaltika is vizsgálható, de a normál ürülési idők tekintetében a
szakirodalmi adatok jelentős eltérést mutatnak.
Megelőző célú kivizsgálás
A díszmadarak tünetrejtő tulajdonsága miatt a preventív vizsgálatoknak egyre nagyobb szerepe
van az értékesebb egyedek egészségének megőrzésében. A vásárláskor vagy tartási
körülményektől függően egy-két évente elvégzett kivizsgálások részeként végezhetünk
standard kétirányú röntgenfelvételeket. Ezek a röntgenképek segítik a tájékozódást
endoszkópiát megelőzően, illetve alkalmasak számszerűsíthető paraméterek felvételére. Ilyen
lehet LL felvételen a mirigyesgyomor átmérőjének és a szegycsonti tarajnak, VD felvételen a
szív szélességének és a testüreg szélességének, a „homokóra” rajzolat cranialis és caudalis
szélességének, illetve a máj legnagyobb szélességének, valamint a két oldalon a csípő- és
vállízületet összekötő vonalak távolságának arányai. Ezek az adatok lehetővé teszik a hosszú
távú összehasonlítást, és segítenek kiküszöbölni a röntgenek szubjektív értékelését, például a
máj vagy a mirigyesgyomor méretének szempontjából.
A röntgenvizsgálat tehát továbbra is nagy szerepet játszik a madarak állatorvosi
ellátásában, de valódi diagnosztikai értéke csak megfelelő indikáció, nagyon pontos kivitelezés,
más módszerekkel való együttes használat és objektív mérési paraméterek alkalmazása mellett
mutatkozik meg.
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PARAZITÁK HAZAI VADMADARAKBAN
Sugár László
Kaposvári Egyetem, Agrár- és Környezettudományi Kar
sugar.laszlo@ke.hu

PARASITES OF WILD BIRDS IN HUNGARY
The overview of this topic will concentrate on game birds kept mainly in captive circumstances. The prevalence and abundance
of parasites occuring in these birds are usually quite different. With some exceptions, they have clinical importance only in
artificial rearing/keeping conditions. The hosts and their parasites are presented in taxonomic order and does not cover all
exhisting parasites.

A témakör áttekintését a vadászható, főként a fogságban tartott madárfélék körére
összpontosítjuk. Az előforduló élősködő fajok gyakorisága és egyedszáma egyaránt eltérő.
Kórtani jelentőségük rendszerint csak mesterséges tartási körülmények között van.
A gazdák és élősködőik rendszertani sorrendben... (A felsorolás nem teljes.)
Köztigazda: kg, végleges gazda: vg
Tőkés réce
Egysejtűek (Protozoa)
Sarcocystis rileyi
rizsszemnyi tömlők a mellizomzatban – vg: róka, sakál, nyestkutya (szkunk)
Mételyek (Trematoda)
légúti métely: Tracheophilus sisovi
bélmétely: 4 genus 5? faj, kiemelten Prosthogonimus cuncatus - kloáka és
petevezető!
vérmétely: Trichobilharzia szidati, Schistosomatidae – zoonózis is: „vízirüh”
galandféreg: Hymenolepis és egyéb fajok, kg: rovarok
Fonálférgek (Nematoda)
légcsőféreg: Cyathostoma bronchialisi
mirigyes gyomor: Acuaria (Echinuria) uncinata, Tetrameres fissispin és
Hystrichis tricolor
zúzógyomor: Amidostomum anseris, Streptocara crassicauda
bélcsatorna: Capillaria anatis
Buzogányfejű férgek (Acanthocephala)
Polymorphus minutus, Filicollis anatis
Ízeltlábúak (Insecta)
tolltetvek: Anaticola (Trinoton) anserinum, Trinoton querquedulae, Freyana
anatina
bolhák: Ctenophtalmus spp., Megabothris turbidus
Sólyomfélék
Egysejtűek
Eimeria spp. és Caryospora spp.
Sarcocystis spp.: S. calchasi, S. accipitris – kg: galamb/gerle
Frankelia spp.
Plasmodium relictum, Leucozytozoon spp. and Hemoproteus spp.
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Mételyek: Strigea falconis, Plagiorchis elegans (Strigidae)
Fonálféreg: Serratospiculum amaculata – légzsákban
Ízeltlábúak
tolltetű
bolha: Ceratophyllus garei
kullancslegyek: Icosta nigra, Ornithoctona erythrocephala
szúnyogok és kullancslegyek – vektorként pl. a West Nile vírust beolthatják
Tyúk-alakúak
Fácánok, foglyok, fürjek – általában a nevelés során:
Egysejtűek
Trichomonas: bélhurut, hasmenés takarmányozási problémák –
2-4 hetes korban;
Histomonas meleagridis gócos vakbél- és májgyulladás Heterakis gallinarum
(vivőgazda)
Spironucleus (syn. Hexamita) meleagridis – vékony- és vakbélgyulladás
Eimeria phasiani – bélkokcidiózis
Sarcocystis spp.
Galandférgek
Raillietina, Choanotaenia, Hymenolepis és egyéb fajok, kg. rovarok
Fonálférgek
Syngamus trachea – légcsőféreg vivőgazdák: giliszták (csigák)
Capillaria spp. – begy falában
Trichostrongylus tenuis – vakbélgyulladás
Ascaridia galli – orsóféreg
Acuaria, Cheilospirura spp. – gyomor-bélférgek
Heterakis spp. – vakbélférgek
Ízeltlábúak
atkák: Dermanyssus gallinae, Ornithonyssus sylvarium
tolltetvek: Goniocotes chrysocephalus, Goniodes colchici, Amyrsidea perdicis,
Lipeurus maculosus, Menopon spp.
kullancslegyek: Ornithomya spp.
kullancsok: Ixodes ricinus és egyebek – domináns ↔ 'kis' kakasok
lyme borreliosis terjesztése
Túzok
Egysejtűek: Haemoproteus telfordi és H. tendeiroi – vérélősködők
Galandférgek: Idiogenes otidis, Schistometra (Otiditaenia) conoides
kg, illetve vivőgazdák: egyenesszárnyúak, bogarak, hangyák, földigiliszták,
csigák és meztelen csigák
Fonálféreg: Capillaria spp., Trichostrongylus spp., Heterakis isolonche
Ízeltlábúak
tolltetű: Qtilipeurus turmalis
kullancs: Hyalomma spp.
Nyírfajd – visszatelepítési kísérletek: 1. Lábod, 2. Nyírerdő (eredmény nélkül)
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Galambfélék
Egysejtűek
Eimeria spp.
Isospora lacazei balkáni gerle – vékonybél
Sarcocystis calchasi encephalitis – balkáni gerle → papagájok!
Sarcocystis accipitris: vg: héja
Fonálféreg: Ascaridia columbae
Ízeltlábúak
tolltetű: Columbicola columbae
bolha: Ceratophyllus gallinae
kullancslégy: Pseudolynchia canariensis a 'pigeon malaria' (Haemoproteus
columbae) vektora
Megjegyzés: a nagy, erős, díszes poligám hímek ↔ élősködőik viszonya labilis:
tesztoszteron → immungyengítő (immundepresszió)
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MIT TANULTUNK A MADÁRINFLUENZÁRÓL
AZ ELMÚLT ÉVEKBEN?
Erdélyi Károly
Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal - Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság
erdelyik@nebih.gov.hu

WHAT HAVE WE LEARNT ABOUT AVIAN INFLUENZA OVER THE PAST DECADES?
Avian influenza is a disease caused by viruses of the Orthomyxoviridae family and it presents in a wide range of clinicopathological manifestations from subclinical infection through upper respiratory disease to peracute, systemic disease leading
to high mortality. The latter forms are caused by highly pathogenic avian influenza virus (HPAIV) strains of the H5 and H7
subtypes. Low pathogenic avian influenza viruses (LPAIV) cause mainly subclinical infections, often circulating unnoticed in
both poultry and wild bird populations.
HPAI epidemics occur regularly on a global scale involving both poultry and wild birds. The most important outbreaks of the
past decades were caused by a range of H5N1, H5N8 and H5N6 HPAIV strains. The high genetic variability of AI viruses
induces significant variation in virulence, pathogenesis, tissue tropism, range of susceptible species, clinical picture and
pathological lesions. The epidemiology of different HPAIV strains is eventually shaped by all these factors and exhibits distinct
features. The intensive interaction of human activities and the environment is the driving force accelerating the natural evolution
and selection of novel virus strains.
From one epidemic to another we can therefore see shifts in virus properties and follow their consequences on epidemiology,
ecology, conservation and of course the local and global economy. Luckily, we have so far avoided the most threatening risk
of the emergence of a truly zoonotic HPAI strain.

A madárinfluenza a szubklinikai fertőzéstől a felső légúti betegségen keresztül a perakut, magas
mortalitást eredményező szisztémás megbetegedésig terjedően igen változatos klinikai és
kórtani jellemzőket felvonultató megbetegedés, amely kórokozói az Orthomyxoviridae
családba tartozó madárinfluenza vírusok. A súlyos lefolyású megbetegedéseket a magas
patogenitású madárinfluenza vírustörzsek (HPAIV) okozzák, amelyeket a H5 és H7 altípusba
sorolunk. Az alacsony patogenitású törzsek (LPAIV) nagyrészt szubklinikai fertőzéseket
okoznak és gyakran cirkulálnak észrevétlenül a baromfi és a vadmadár állományokban
egyaránt.
A HPAI járványok rendszeresen előfordulnak világszerte mind baromfi, mind vadmadár
populációban. Az elmúlt évtizedek legfontosabb járványait H5N1, H5N8 és H5N6 HPAIV
törzsek okozták. A madárinfluenza vírusok magas genetikai változékonysága jelentős
változatosságot eredményez a különböző törzsek virulenciájában, kórfejlődésében, szövettropizmusában, a fogékony fajok skálájában, a klinikai képben és a kialakuló kóros
elváltozásokban. A különböző HPAIV törzsek tipikus járványtani jellemzőinek az alakításában
végső soron valamennyi felsorolt tényező részt vesz. Az új vírustörzsek kialakulásának motorja
az emberi tevékenység és a környezet intenzív kölcsönhatása, amely gyorsítja a vírus
evolúciójának természetes folyamatát.
A vírus jellemzőinek járványokon átívelő változása tehát jól látható és e változások
következményei is jól követhetőek a betegség járványtanát, ökológiáját, természetvédelmi,
valamint helyi és világszintű gazdasági jelentőségét illetően. Egyelőre szerencsére a
legfenyegetőbb kockázatot, az igazán zoonotikus magas patogenitású madárinfluenza vírus
törzs felbukkanását elkerültük.
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VÍZISZÁRNYASOK MEGBETEGEDÉSEI
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DISEASES OF THE WATERFOWLS
There are several infectious and non-infectious diseases of the waterfowl. The most important viral, bacterial, fungal and
parasitic diseases and technopathies will be discussed in detail in this presentation. The author summerises the causes,
symptoms, treatment and prevention of these diseases.

Fertőző betegségek
Kacsapestis
− Alphaherpesvirus
− kacsák és ludak fogékonyak (hattyúk, vadrécék is). Rokon vírust izoláltak
gólyákból, darvakból, baglyokból. Szezonálisan jelentkezik (januártól júliusig, de
főleg májusban).
− vírushordozó madarak tartják fenn, vírushordozás élethosszig tart
− fertőződés szájon át → 3-7 nap lappangás → testszerte vérzések, fibrinesálhártyás gyulladás a nyelőcsőben, begyben és kloákában, szem körül
okulárszerűen csapzott tollazat, kötőhártya gyulladás, sinusitis, vízszerű-véres
hasmenés, szárnylógatás, lábak gyengesége
− morbiditás 100% ↔ mortalitás 15-25%
− védekezés: fertőzésen átesett állományt eliminálni + oltás attenuált, élővírusos
vakcinával
Vírusos májgyulladás
− Enterovírusok
− csak fiatal kacsát betegít meg, 4 hetes korig
− fertőződés szájon át, éretlen májsejteket támadja meg (napos kacsa 1 hetes korig
vagy növendékkorban májtoxikózis után)
− mozgászavar és idegrendszeri tünetek (nyaktekerés, oldalfekvés, kúszó
mozgások), hasmenés
− májdystrophia: duzzadt máj felületén élés szélű vérzések, bélhurut, bőr alatti
vérzések
− védekezés: tojó állományt vakcinázzuk → kiskacsákban 3-4 hetes korig
szikimmunitás
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Derzsy betegség
− Parvovirus
− fiatal libák és mosusz (barbari) kacsák máj- és szívizom károsodással, a
hasüregben savó felhalomozódással járó, nagy mortalitású betegsége
− bésárral nagy mennyiségben ürül
− átvészelt állatok tartós vírusürítők
− germinatív úton is fertőz
− 1-4 hetes korban vannak klinikai tünetek, később már csak vírusürítés van
Madárinfluenza
− A-típusú influenzavírusok
− házibaromfi fajokon kívül a legkülönfélébb vadon élő és egzotikus madárfajok
érintettek
− gyakran tünetmentes, máskor magas lázzal, nagyfokú elesettséggel, légúti,
esetenként idegrendszeri tünetekkel és hasmenéssel
− minden váladékkal, így légúti váladékkal és bélsárral nagy mennyiségben ürül
− germinatív úton is fertőz
− 1-3 napos lappangási idő
− tojáshozam, étvágy, vízfogyasztás jelentősen megváltozik
− morbiditás a 100%-ot, mortalitás a 60%-ot megközelítheti
Baromfipestis
− madár paramyxovírusok 1-es szerotípusa
− különféle madárfajok természetes fogékonyságától és a fogékony fajok
immunállapotától, valamint a vírustörzsek virulenciájától függően hol heveny
vérfertőzéses formában, hol légző- és idegrendszeri tünetekben jelentkezik
− a vírusnak eltérő, velogen, mesogen és lentogen virulenciájú változatai vannak
− vadon élő madarak, vízimadarak ellenálló képessége nagy, mortalitás alacsony
− tünetmentes hordozók hosszú ideig
− belégzéssel és kötőhártyán át terjed
− fertőzött tojásban az embrió hamar elpusztul
− láz, étvágytalanság, bágyadtság, zöldes hasmenés, légzőszervi tünetek,
vérkeringési zavar, idegrendszeri tünetek, tojáshozam jelentős csökkenése
Hepatitis-hydropericardium szindróma
−
−
−
−
−

Adenovirus
kislibákban testszerte diapedezises vérzés
májsejtek elhalásával járó savós gyulladás
szívizom gócos elhalása
Fabricius-tömlő folliculusainak elhalása
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Kis- és növendék libák vese és bélgyulladása
−
−
−
−
−

liba Polyoma-vírus
minden életkorban fogékony
klinikai tünetek és elhullás első négy élethétben
germinatív úton és bélsárral terjed
endothelsejtek pusztulnak, savós beszűrődés, vérzések a zsigerekben

Papagájkór
− Chlamydophila psittaci
− zoonózis: kopasztás során beszáradt ürülékkel terjed, emberben interstitiális
tüdőgyulladás
− minden vadon élő madárfaj fogékony.
− fertőződés szájon át → 5-14 nap lappangási idő → bágyadtság, borzolt tollazat,
hasmenés, testtömeg-csökkenés, légzőszervi tünetek, szem körül csapzott, vakság
− savós-fibrines légzsákgyulladás, orrgyulladás, bél- és tüdőgyulladás, senyvesség
− kezelés: tetraciklinek hosszú időn át
− megelőzés: karanténozás, zárt tenyészet, vadmadaraktól való védelem
Anatipestifer betegség
− Riemerella anatipestifer
− 2 hónaposnál fiatalabb kacsákat betegít meg (szájon át fertőződés) → vérér
endothel károsodás, coagulopathia
− hirtelen elhullás, orrfolyás, könnyezés, ízületgyulladás (nem tud menni), híg
vízszerű ürülék
− CO2-dal dúsított termosztáttal nehezen tenyészthető
Botulizmus (Tavi bénulás)
− Clostridium botulinum C-toxinja
− madarak és emlősök is fogékonyak
− Clostridium elszaporodik → toxin per os felvétele → nyúltagyvelő motorikus
központját és perifériás ideg-izom kapcsolatot támadja meg → petyhüdt bénulás
(láb és szárny bénul ↔ fácánnál nyakizom bénul)
− nincs kórbonctani jel (nyüvek a begyben)
− kezelés: sötét, nyugodt helyen tartani, tud enni-inni
− megelőzés: ne a tó szélén etessenek nyáron, csónakkal bevinni a fehérjedús
eleséget
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Baromfikolera
−
−
−
−
−
−
−
−

Pasteurella multocida
be kell hurcolni az állományba
heveny hurutos / vérzéses vékonybélgyulladás
aerogen úton, 1-2 napon belül terjed az állományban
testszerte tűszúrásnyi vagy nagyobb, diapedezises vérzések, apró elhalásos gócok
savós-elhalásos májgyulladás
heveny szeptikus lépgyulladás
heveny légzőszervi hurut

„Idült” pasteurellosis
− Pasteurella multocida kevésbé virulens törzsei
− lassabban lezajló septicaemia
− lazán tapadó, fibrines álhártyák a duodenumban
Paratyphus
−
−
−
−
−
−
−

fakultatív patogén Salmonella-k
tünetmentes fertőzés lehet
enterális forma (csípőbél, vékonybél egyéb szakaszai)
nyiroktüszők elhalásával jár, sekély fekélyek, hasmenés
sajtos vakbélgyulladás
lépduzzanat
savós-fibrines gyulladások (máj, szívburok, orrüreg, kötőhártya, ízületek)

Kis- és növendék libák mycoplasmosisa
−
−
−
−

Mycoplasma anseris
sinusitis (savós izzadmány)
savóshártyák, légzsákok, ízületek, ínhüvelyek, lágyagy- és gerincvelőburok
savós-fibrines gyulladás

Streptococcus-ok okozta septicaemia
−
−
−
−
−
−

diffúz savós-fibrines szívburok-, máj-, hashártyazsák- és hasi légzsákgyulladás
megnagyobbodott máj, tűszúrásnyi elhalásos gócok
heveny szeptikus lépgyulladás, tarkázottság, elhalásos-gyulladásos gócokkal
savós-fibrines ízület- és ínhüvelygyulladás
savós kötőhártya-gyulladás
lágyagyburok-gyulladás
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Spirochaetosis
−
−
−
−

Brachyspira-fajok
belek megbetegedést okozzák
növendék és felnőtt korban okoznak tüneteket, hajlamosító tényezők hatására
érintett bélszakaszok savós-hurutos, kruppos és diphteroid álhártyaképződéssel
járó savós-fibrines, fibrines-elhalásos gyulladása
− hasmenés
− veseelfajulás, köszvény
Kokcidiózis
− Eimeria-fajok
− vékonybél elhalásos gyulladása
Kékalga toxikózis
−
−
−
−

hazánkban nincs
nagy nyári melegben tó szélén elszaporodnak a cianobaktériumok
bénulás, hasmenés, hirtelen elhullás
kórbonctan: bővérűség, savó kilépés a testüregekben, enyhe légzsákgyulladás

Aspergillosis
−
−
−
−
−

Aspergillus-fajok
légzőszervrendszerben gombatelepek
kitágult, penészgomba-myceliumokkal telt hörgők
mycoticus granulomák a tüdőben
légzsákok falának megvastagodása, üregükben gombatelepek

T-2 fusariotoxicosis
− gombás almon vagy takarmányon taposás következtében elhalások a talpi
felületen
− szájzugban a bőr és a nyálkahártya találkozásánál pörkös felrakódások
− szájüregben vaskos, sárga, lágy felrakódások
− csököttség
Amidostomum anseris okozta mirigyesgyomor gyulladás
− fonalféreg lárva okozza, perkután és per os is fertőz → furkálás nyomán vérzés
keletkezik → anaemia, senyvesség
− nyálkahártya lekaparása után hússzínű férgek szembetűnnek
− kezelés: fenbendazol vagy levamisol p.o.
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Víziszárnyasok légcsőférgessége
− Cyathostoma bronchiale: hímek 4-6 cm, nőstények 2-4 cm
Fonálférgesség a bélben
−
−
−
−

Heterakis dispar
vakbél üregében halmozódik fel
súlyos vérfogyottság, gyengeség, elerőtlenedés
levamisol po.

Nem fertőző betegségek
Zúzógyomor perforáció
− főleg liba eszik össze mindent
− sipolyjárat a testüregbe → gyomor összehúzódásakor tartalmat pumpál ki,
savóshártya gyulladás
Kannibalizmus
− párzás időszakában gácsérok között rossz ivararány esetén vagy különböző fajok
együtt tartása során → nyaktájékon csak a csigolya látszik
− ↔ párharcok során a melltájékon tépkedik egymást
Naposrécék stressz okozta kórképe
− tőkés réce anyát kell közéjük tenni
Angel wing disease
− 3-4 hetes korban kezd el nőni a szárnytollazat → ha ekkor nem fogjuk vissza a
fehérjét, kifelé fordul a szárny
Libák sajtos vakbélgyulladása
−
−
−
−
−

minden korcsoportot érint
hajlamosító tényezők (fertőző, nem fertőző)
rosthiány miatt a vakbelek elsorvadnak
vakbél lumenében gyulladás a hirtelen jött rost vagy durva rost miatt
fibrinrétegek alakulnak ki

Homok okozta béleldugulás
− homokos iszap elfogyasztását követően
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Stressz
− hiperaktív gyomornedv képződése
− eróziók, fekélyek a zúzógyomor kezdeti részén, a zúzó-mirigyes határán, a
duodenum kezdetén
Fagyási sérülés
− úszóhártya bőrének és állományának részbeni elhalása téli hidegben
− savós beszűrődés, elhalás
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VETERINARY CARE OF STORKS
The veterinary care of storks can be a challenge for veterinarians. This lecture will address a few important problems, including
infectious diseases, surgical procedures and hand rearing. The treatment, housing and repatriation of injured wild birds is also
an important task of veterinarians.

A vadállatorvoslásban és vadmadármentésben a gólya-félék, és ezen belül a fehér gólya
(Ciconia ciconia) különleges szerepet foglalnak el, egy-egy gólyamentés olyan érdeklődést vált
ki a lakosságból, mint az Oscar-díj átadás. A hazai fehér gólya állomány 5500 pár körül mozog,
stabilnak mondható. A másik hazánkban előforduló faj, a fekete gólya (Ciconia nigra)
állománya 400 pár körül mozog, és az előző évekhez képest enyhén emelkedik. Ez utóbbi
gólyafaj lényegesen rejtettebb életmódot folytat „fehér” társánál. Mindkét, Magyarországon
előforduló gólyafaj fokozottan védett. A gólyák ellátása során nagyon fontos a pontos
tájékoztatás, a madármentés népszerűsítése és a következő generációk természetvédelmi
nevelése.
A vadmadármentésben előforduló gólyák több hullámban kerülnek állat-egészségügyi
ellátásra: közvetlenül vonulás után, a fészkelés megkezdése előtt a még hazaért, de vonulás
közben sérült, legyengült példányok jelentik az első egyedeket. A második hullám a költési
időszakban többnyire fiókákból és fiatal, első repülésük környékén lévő példányokból kerülnek
ki. Ezen állatok nagy része traumás sérülés és/vagy fejlődési rendellenesség miatt kerül kézre
és ellátásra. A harmadik hullám a vonulási időszak második fele, ilyenkor általában késői kelésű
és már elvonulni nem tudó példányok, illetve egyéb okok miatt (trauma, áramütés, mérgezés)
szorulnak ellátásra. Természetesen ettől függetlenül, egész évben kaphatunk különféle okokból
kézre került állatot, nem ritkán télen, itthon maradt, nem vonuló egyedeket.
A gólyafélék megfogása, rögzítése óvatosságot igényel, egyrészt fontos, hogy további
sérüléseket ne szenvedjenek el a befogás során, másrészt az ellátásban résztvevők se sérüljenek
meg az igen hatékony, dárdaként használt gólyacsőrtől. Több rögzítési mód is ismert, attól függ,
hogy rövidebb vagy hosszabb távon kívánjuk-e szállítani a beteget.
Az állatorvosi ellátás első lépése a lehető leggyorsabb vizsgálat, amely során az általános
állapotról (elfekvő, védekezik, élénk, mozog stb.), a testnyílások környékén található
szennyeződésről (bélsár, váladék, vér), testtartásról (áll, szárnyát lógatja, inkoordinált), és a
kondícióról szerzünk információkat. Hosszabb szállítás vagy befogás után előfordulhat, hogy
visszahánynak, így az elfogyasztott táplálékról is kaphatunk némi információt.
A kézre került fiókák esetében a lehető leggyorsabb állapotfelmérés után a stabilizálás, a
melegítés és táplálékkal való ellátás a legfontosabb teendő. Saját adataink szerint fészekhagyó
korban lévő fiatal gólya táplálék igénye 20-25 db egér /nap. Mesterséges táplálásra, szondán
keresztül a tojás-joghurt alapú készítményeket (vitaminokkal és szükség esetén egyéb
gyógyszerekkel kiegészítve) vagy rövid ideig a kész konzerv készítményeket alkalmazzuk.
Sebészeti beavatkozások esetén a madárgyógyászatban alkalmazott általános szabályok
érvényesek, maszkkal vagy intubálva biztonságosan altathatóak. Nyugtatásra midazolam,
ketamin használható. Vénás vagy intraossealis úton folyadék-pótlás elengedhetetlen az
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intraoperatív szakaszban. Antibiotikum-adagolás injekciós úton egyszerűbb, bár a kinolon
származékok izomba adagolva necrosis-t okozhatnak. Per os a clindamicin jó hatékonyságú,
hátránya, hogy nagy adagban, naponta többször kell adagolni. Fájdalomcsillapításra NSAIDok közül a meloxicam hatóanyagú készítmények biztonságosan adhatóak, viszonylag magas, 1
mg/ttkg adagban.
Gyakoriak a vállöv fedett vagy nyílt sérülései, ezek diagnosztikája fontos a későbbi
repülési képesség megítélésének szempontjából. Nagyon fontos a pontos beállítású
röntgenfelvétel elkészítése. Mellékleletként a röntgenfelvételen találhatunk sörétszemeket,
ezek extraintestinalisan általában nem okoznak problémát. A csőr sérüléseinek ellátása kihívást
jelenthet, a hiányok pótlására akril alapú készítményeket vehetünk igénybe, ezek gyógyulási
kórjóslata azonban kétes. Csontsebészeti ellátás a hosszú csöves csontokon jó prognózisú lehet,
de igen kevés esély van a madár szabadon engedésére, saját tapasztalataink alapján erre a
tibiotarsus fedett törései esetén van a legtöbb esély, a gyógyulás után.
Fertőző betegségek legyengült példányokban többnyire másodlagos fertőzésként
fordulnak elő (salmonellosis, campylobacteriosis), ezek potenciális zoonosis jellegét
figyelembe kell venni. Nyugat-nílusi láz (WNV) fertőzés, pox- és paramyxo-vírus is több ízben
leírásra került.
A lábvég elváltozásai közül ki kell emelni a talpfekélyt, amely gyakran előfordul
hosszabb ideje fogságban tartott, valamely ok miatt sánta egyedekben. Ennek kezelése komplex
feladat, nem csak orvosi kérdés, hanem állattartási és -jóléti problémákat is felvet.
A repatriálás fontos alapelve, hogy a gólyák hosszútávú vonulók, ezt figyelembe véve
kell az elengedés előtti vizsgálatokat elvégezni és körültekintően dönteni a madár sorsáról.
Természetvédelmi mentőhelyen vagy állatkertekben jól tarthatóak a sérült, el nem engedhető
példányok, ebben az esetben szigorúan kell karanténozni a maradó példányokat, hiszen
„vadbefogottnak” számítanak, és fokozott kockázatot jelentenek a meglévő állományra.
Érdekes eset két hím fehér gólya viselkedése, amelyek igen hevesen, agresszíven
viselkedtek kotlási- és fiókanevelési időszakban, olyannyira, hogy egyik esetben balesetmegelőzési okokból a természetvédelmi hatóság úgy döntött, hogy a kérdéses példányt fogják
be. A befogás után tesztoszteron szintet mértünk, és ultrahanggal a nemi szerveket vizsgáltuk.
A vonulási időszakban az állatot elengedtük, rendben elvonult, akkor már nem mutatott kóros
territoriális viselkedést. Várjuk a folytatást...
Sajnos egyes esetekben nincs lehetőség a beteg életének megmentésére, állapotának
stabilizálására vagy tartós fájdalommentesség biztosítására, ezért reális döntés az euthanasia.
Ezt az állatorvosnak pontos állapotfelmérés után el kell döntenie, és megfelelő módon
kommunikálnia.
Hazai állatkertjeinkben a gólyafélék családjából fekete gólyával, fehér gólyával és
marabuval találkozhatunk. A gólyafélék tartásakor különösen oda kell figyelni a friss halból
álló takarmányra. Fontos a megfelelő elkerítés, melynek feladata nem csak a gólyák bent
tartása, hanem a nagyvárosi körülmények közt előforduló ragadozók (pl. rókák) kint tartása is.
Emellett odafigyelést igényel a vadmadaraktól való elkülönítés is. Vonuló vadmadaraink
tünetmentesen hordozhatják a madárinfluenza vírusát, amelyet bélsárral, testváladékokkal
továbbadhatnak. Ha a fertőzés kimutatásra kerül bármely állatkerti állományban, sajnos az
állatok kiírtása kötelező. Ez történt 2017-ben a bécsi állatkert pelikánjaival, és idén januárban
a szlovákiai bajmóci állatkert negyven madarával.
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Captive breeding has contributed to the successful restoration of many species of birds of prey
and psittacines. Avicultural breeding techniques include double clutching, direct fostering,
cross fostering, hatch and switch, hacking, imprinting and assisted reproduction techniques
such as semen collection and artificial insemination. However, reproductive failure is a
common occurrence. Failures are mainly related to management problems, including hygiene
measures, food quality issues, breeding flock structure or to individual health issues of breeding
birds. These may result in non-egg laying females, low quality eggs or infertile eggs due to
male infertility. Therefore, veterinary care of breeding collections is extremely important and
this presentation provides an overview of the veterinary involvement in birds of prey and
psittacine breeding projects. Insight into the most common management problems are provided,
basic avicultural techniques explained and state of the art, as well as cutting edge avian assisted
reproduction techniques are described, which belong to the veterinary field and allows the
veterinarian to expand his field of expertise and service to clients. This includes prophylactic
health measures, preparation of birds and cages, semen collection, evaluation and
cryopreservation techniques, artificial insemination and ex-ovo fertilisation as the latest
development.
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A MADÁRKOBZÁSOK GYAKORLATI VONATKOZÁSAI
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THE PRACTICAL ASPECTS OF THE CONFISCATION OF SMUGGLED BIRDS
Because Zoo Szeged is situated in the proximity of the Romanian-Serbian-Hungarian three-way Schengen border, it receives
many confiscated animals. A small part of the confiscated animals are pets who’s owners “forgot” to apply for CITES permits.
However, most animals are smuggled for illegal trade and in the majority of cases, many individuals are kept together. Szeged
is near one of the busiest transit routes in Western Europe, with traffic usually coming from Istanbul. The characteristic of this
method of transport is that smugglers transport as many animals as they can in as small a space as is possible. Because of
their unknown origin (they are mainly wild caught), the transport conditions (crowded and in small spaces), and zoonoses, the
weakened animals pose both human and veterinary health risks. When we receive them in the Wildlife Sanctuary of Szeged
Zoo, strict safety rules must be implemented. Once we’ve identified the species, count their numbers, we make the first
diagnosis. Then, we must perform the prescribed tests and antiparasitic treatment. It is necessary to investigate all causes of
death. The place of the animals should be furnished to meet their biological and social needs. After the quarantine period, the
protracted court proceedings are also challenging. The cooperation between zoos could help us then with the placement of
animals. The fate of the animals is decided by the authorities, however, they usually remain in public collections and it is only
rarely possible to send them to the source area.

A Szegedi Vadaspark a schengeni határhoz, a román-szerb-magyar hármashatárhoz való
közelsége révén számos olyan állatot fogad, amelyet a hatóságok lefoglalnak. A lefoglalt állatok
kisebb része olyan, amely olyan magántartókhoz kapcsolódik, akik házi kedvencünk
engedélyeit „elfelejtik”. A legnagyobb számban azonban kifejezetten csempészési célból
érkeznek az állatok, alkalmanként nagy tételben. Szeged az egyik legforgalmasabb
állatcsempész tranzitútvonalon fekszik, amely többnyire Isztambulból vezet Nyugat-Európába.
Ezen szállításokra jellemző, hogy a lehető legnagyobb számban, a lehető legkisebb helyen
zsúfolják össze a madarakat. A legyengült, stressztől szenvedő állatok az ismeretlen eredetük
(többségében vadon befogottak), zoonózisok és a szűk helyen való tömeges együtt tartásuk
miatt humán- és állategészségügyi kockázatot jelentenek. A Vadaspark Mentőközpontjában
emiatt az átvétel során szigorú biztonsági előírásokat kell tartani. Ekkor kerül sor a fajok
meghatározására, egyedek megszámlálásra, első diagnózisukra. A hatóságok által előírt
vizsgálatokat és parazitaellenes kezelésüket mielőbb el kell végezni. Az elhullások okainak
kivizsgálása is elengedhetetlen. A helyüket úgy kell berendezni, hogy az lehető legjobban meg
tudjon felelni a faj igényeinek (beleértve a szociális viselkedésüket is). A karantén időszak
lejárta után a vizsgálatok, majd a bírósági eljárás elhúzódó időtartama jelent kihívást. Az
állatkertek kooperációja jelent ilyenkor segítséget, egyes állatok átvállalásával tudjuk egymást
tehermentesíteni az adott esetekben. Az állatok további sorsáról a hatóságok döntenek, a
természetbe való visszajuttatásukra ritkán kerülhet sor, többnyire közgyűjteményben
maradnak.
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AKI BÚJT, AKI NEM, KELEK – KELTETÉSI ISMERETEK
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Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ, Haszonállat-génmegőrzési Intézet
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HATCHING KNOWLEDGE
The use of artificial hatching appeared with the development of domestication. The first hatcheries utilized the heat of the sun,
fermenting leaves or manure. The ancestors of today's machines were developed by the late 1700s. Since the needs of the
embryo are different at the beginning and end of hatching, nowadays we use separate hatcher and setter machines. The main
hatching parameters are as follows: temperature, humidity, air exchange and air pressure, as well as position and rotation of
eggs. Embryonic development is influenced by a number of factors, such as egg composition, microorganisms entering the
egg from the environment, the quality and quantity of feed / food of the parents, and the technology for handling and storing
the eggs. Embryonic development is checked by candling the eggs. Following the opening of discarded eggs, reproductive
biological, genetic or technological defects can be inferred based on the phenotypes of the dead embryos and their occurrence.
If we can track the entire egg production period and the hatching process, it is easier to detect and deal with the problems that
arise. But what about eggs collected from abandoned nests, where the extent of hatching is usually unknown? How can we
use the experiences gained from the technology developed during poultry breeding for wild birds? This presentation explores
these issues and aims to provide useful knowledge for professionals dealing with zoo birds, as well as other endangered bird
species.

A mesterséges keltetés alkalmazása a háziasítással vált szükségessé. Az első keltetők a Nap, az
erjedő levelek vagy a trágya hőjét hasznosították. A mai gépek őseit az 1700-as évek végére
fejlesztették ki. Mivel a keltetés elején és végén az embrió igényei eltérőek, ma már külön
előkeltető és bújtató gépeket alkalmazunk. A fő keltetési paraméterek: a hőmérséklet, a
páratartalom, a légcsere, a légnyomás, illetve a tojások helyzete és forgatása. Az embrionális
fejlődésre számos tényező van hatással, így a tojásösszetétel, a környezetből a tojásba jutó
mikroorganizmusok, a szülőpárok takarmányának/táplálékának minősége és mennyisége, a
tojások kezelésének és tárolásának technológiája. Az embrionális fejlődést a tojások
átvilágításával ellenőrizzük. A kiesett tojások felnyitását követően az elhalt embriók fenotípusai
és azok előfordulása alapján szaporodásbiológiai, genetikai, vagy technológiai hibákra lehet
következtetni. Abban az esetben, ha a teljes tojástermelési időszakot és a keltetési folyamatot
végig tudjuk követni, egyszerűbb a felmerülő problémákat detektálni és kezelni. De mi a
helyzet az elhagyott fészkekből gyűjtött tojásokkal, ahol általában a keltetettség mértéke sem
ismert? Hogyan használható fel a baromfikeltetés során kidolgozott technológiából eredő
tapasztalat a vadmadarak esetében? Az előadás ezeket a kérdéseket járja körbe, és próbál
hasznos ismereteket nyújtani az állatkerti vadmadarakkal, illetve egyéb veszélyeztetett
madárfajokkal foglalkozó szakemberek számára is.
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PAPAGÁJOK ÉS ÉNEKESMADARAK
NEVELÉSE SORÁN SZERZETT TAPASZTALATOK
Tari Veronika – Papp Noémi
Fővárosi Állat- és Növénykert
tariveronika71@gmail.com

EXPERIENCES IN HAND REARING OF PSITTACINES AND PASSERINES
In the everyday practice of bird management at Budapest Zoo, there are some cases when hand-rearing procedures or artificial
incubation are required. In the case of parrots, macaws and other psittacines, these procedures are very important to ensure
the successful captive breeding of some threatened species. At the same time, hand-rearing is also important in the zoo’s
wildlife rescue activity, especially in the case of rescued/orphaned passerine nestlings. The lecture summarizes the most
important experiences of this work.

A Fővárosi Állat- és Növénykertben a madarakról való gondoskodás során a papagájoknál és
az énekesmadaraknál is rendszeresen szükség van a fiókák mesterséges nevelésére. Az
énekesmadaraknál általában fiókakorban bekerült mentett madarak esetében van erre szükség.
A papagájoknál az állatkertben tartott ritka fajok sikeres szaporításához lehet szükség
mesterséges nevelésre. Az előadás ennek a munkának a legfontosabb tapasztalatait foglalja
össze.
Az állatkertben több évtized óta tartunk és tenyésztünk papagájokat . A papagájokat olyan
röpdékben helyezzük el, ahol minden feltétel adott ahhoz, hogy önállóan költhessenek és
neveljék fel fiókáikat. A papagájtenyésztés során néha elkerülhetetlen, hogy bizonyos okok
miatt közbe kelljen avatkozni a költés vagy a fiókanevelés alatt, ilyenkor mesterségesen kell
keltetni, illetve a fiókákat felnevelni. Érdemes már a költési idény előtt felkészülni arra, hogy
ha közbeavatkozni szükséges, minden eszköz és táp rendelkezésre álljon.
Néhány ok, amikor szükséges a beavatkozás:
− a szülők nem ülik a tojást/tojásokat (tapasztalatlan fiatal pároknál fordul elő):
ilyen esetben érdemes műtojásra kicserélni, és az elvett tojást keltetőgépbe tenni.
A szülőpárt továbbra is megfigyeljük, ha mégis megkezdődik a kotlás és a tojás
is termékeny, akkor kelés előtt tegyük vissza a tojást, tovább figyelve hogy mi
történik az odúban. Amennyiben nem kezdődik meg a kotlás, a fióká(ka)t
mesterségesen kell felnevelni,
− a szülők nem etetik a fiókát: ebben az esetben egyértelmű, hogy mesterségesen
kell nevelni őket,
− a szülők etetik a fióká(ka)t, de láthatóan nem fejlődik normális ütemben
(leginkább a fészekaljban 2-3. fiókának kevesebb táplálék jut): ilyen esetben el
kell dönteni, hogy beavatkozunk-e vagy sem. Ha beavatkozunk, ezt két módon
tehetjük: az odúban hagyjuk a fiókákat, és naponta 1-2× ráetetünk (zavarjuk a
szülőpárt) vagy kivesszük őket,
− korábbi, az odúban hagyott fészekaljak nem nevelődtek fel, pedig a szülők
mindent megtettek,
− szelíd emberhez szokott madarakat szeretnénk,
− szülőmadarak elhullása.
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Keltetéshez szükséges
− keltetőgép
− bújtatógép
Neveléshez szükséges eszközök
− inkubátor
− etetés
− etetőkanál
− fecskendő
− szonda (a nyelőcsőben sérülést okozhat)
− hőmérő
− mérleg
− tápszerek

Nevelési napló
− Fejléc
− fajnév
− kelés ideje (év, hónap, nap, esetleg ha tudjuk: óra, perc)
− kelési tömeg
(ha a fiókát nem keléstől neveljük, akkor az első méréskori tömeg)
− Táblázat
− dátum
− óra
− tömeg etetés előtt
− tömeg etetés után
− megjegyzés
A papagájfiókák felnevelése egy csodálatos feladat, bár nagyon időigényes is, mivel éjjelnappal 2-3 óránként etetni kell, főként az első hetekben. A nevelés hosszúsága attól függ, hogy
milyen fajt nevelünk. Például egy vöröshátú ara kelésétől addig, amíg fajtársak közé
szoktathatjuk, 90 nap is eltelik. Ezzel szemben egy jácintara felnevelése közel 180 napot vesz
igénybe. A nevelés menete megegyezik, az etetések közötti idők fokozatosan növekszenek
ahogyan a fióka fejlődik, majd először elmarad az éjszakai etetés, később fokozatosan elkezdjük
a gyümölcsök, zöldségek, magvak bevezetését az étrendjükbe.
A fiókák etetése minden esetben úgy történik, hogy először előkészítünk mindent, amire
az etetés folyamán szükségünk lesz (fecskendő, papírtörlő, tápszer, víz) . Ilyenkor tesszük
tisztába is, tehát az alomanyagot is (műfű, papírtörlő, forgács). Bekeverjük a tápot az előírt
módon és arányban felforralt vízzel, majd a fióka testhőmérsékletére visszahűtve (40-41°C)
etetjük. Ha ennél melegebb, etetéskor megégethetjük, ha hidegebb, akkor bedugulhat a
begyben. A fiókát etetés előtt és után is mérjük, az adatokat beírjuk a nevelési naplóba. Az első
etetés kelés után a szik felszívódását követően történik; mindig nagyon kevés tápszert adunk,
majd fokozatosan etetésenként növeljük a táp mennyiségét, amíg el nem érjük a fiókaetetés
előtti tömegének 10-15%-át.
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A nevelési napló pontos kitöltése fontos a nevelés során. Nem csak a fióka
súlygyarapodása kerül bele, hanem a megjegyzés rovatba minden olyan információ, ami
kapcsolatos vele. Például: leürült-e a begy az előző etetés óta, csökkentettük a hőmérsékletet az
inkubátorban, nyílik a szeme, megjelentek az első tolltokok, milyen arányú a táp keverése,
megkezdtük a szilárd táplálék bevezetését, és mit kapott, milyen állatorvosi kezelést kapott.
Tapasztalataink szerint a fióka felnevelése maximális odafigyelést követel, mindig figyelni kell
a fióka korának megfelelő táplálék- és elhelyezési igényére.
A mentett madarak esetében, nem ilyen "egyszerű" a helyzet.
Az állatkertek jellegüknél fogva mindig is végeztek természetvédelmi tevékenységet, ami
sok esetben a kulisszák mögött zajlik, sokszor előfordul árvízi mentés (amikor egy területet
elönt a víz, és ilyenkor nemcsak az ott élő állatokat kell kimenekíteni, hanem adott esetben a
tojásokat is). Az utolsó ilyen nagy árvízi mentés 2010-ben volt, ekkor nagy kócsag és vörösgém
tojásokat mentettünk és keltettünk ki sikeresen. Olyan állatmentés, amikor civil emberek tudják
leadni az általuk talált sérült állatot, az 1990-es évek közepe-végétől működik szervezett
keretek között, akkor még csak madarakat fogadtunk, éves szinten kb. 100-200 egyedet. Ma
már minden hazai vadon élő védett állatot tudunk fogadni, így az egyedszám is jelentősen
megugrott, már 1500-2000 példány érkezik a mentőhelyünkre. Ennek körülbelül a fele madár,
amelyek különféle okok miatt kerülnek be a mentőhelyünkre. Ilyen például: a fiókakori
bekerülés, ütközés autóval vagy üvegfelülettel, áramütés, macska által elkapott egyedek stb. A
legnagyobb egyedszámban az énekesmadarak közül a fekete rigók, széncinegék és a házi
rozsdafarkúak kerülnek be, ezenkívül érkezik még seregély, harkályfélék, sarlósfecskék,
magevők, mint pl. tengelic és zöldike. Ritkán ugyan, de előfordul, hogy gyurgyalag, búbos
banka vagy holló szorul segítségre.
Nagyon fontos az, hogy minél előbb szakértő kezekbe kerüljön a fióka, ezzel növelhetjük
az életben maradás esélyét. Amennyiben nem tudjuk gyorsan eljutatni a megfelelő helyre, akkor
nagyon fontos a melegítés és a megfelelő táplálás, valamint ha van sérülés, annak a szakszerű
ellátása. Amikor hozzánk bekerül egy madár, akkor egy gyors vizsgálat után rögzítjük a behozó
adatait, valamint a megtalálás körülményeit, ami sok esetben segít abban, hogy jobban tudunk
következtetni az esetleges sérülések (látható és nem látható) eredetére.
Sajnos rengeteg olyan madár érkezik, ami egyáltalán nem volna indokolt, pl, a fészekből
szétugrált fekete rigók, valamint kirepülős széncinegék érkeznek nagy számban. A fekete rigók
még a röpképeség elérése előtt szétugrálnak a fészekből, így ha nincs ragadozó vagy egyéb
veszély (macska, varjúfélék, forgalmas autóút), de van megfelelő búvóhely, akkor nem
szükséges a madár "összeszedése".
A nevelés sikerességét számos tényező befolyásolja, ilyenek pl.
− hőmérséklet
− az eltelt idő
− van-e sérülés?
Hőmérséklet
A bekerüléskor nem tudjuk, hogy mennyi ideje nem evett már a fióka, illetve mennyi ideje
nincs melegítve, van-e valamilyen sérülése, milyen magasból eshetett ki stb. Ilyen esetben a
melegítés mindig nagyon fontos, de csak fokozatosan lehet, hogy ne kapjon hirtelen hősokkot,
az ideális hőmérséklet kb. 30-32°C, ezt legkönnyebben inkubátor használatával tudjuk
biztosítani, de ha ez nem áll rendelkezésünkre, akkor talajfűtővel és/vagy infralámpa
használatával tudjuk pótolni. E két utóbbi nem egyszerű, mert nagyon befolyásolja a külső
hőmérséklet is. Talajfűtő használata esetén nagyon fontos, hogy soha ne rakjuk közvetlenül rá
a fiókát, mert meg tudjuk vele égetni! Infra használatánál is nagyon óvatosan kell eljárni, mert
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ha nagyon közel van a lámpa a madárhoz, akkor könnyen túl tudjuk hevíteni, ha meg messze,
akkor nem melegít semmit. A melegítés mértéke mindig függ a madár testfelületének
tollborítottságától. Amíg még csupasz a fióka, addig nem jó a hőszabályozása.
Etetés
Az etetést is fokozatosan kell elkezdeni, hogy ne terheljük túl a madár emésztő szerveit. Mentett
fiókák esetében a táplálás mindig takarmányváltással kezdődik, hiszen nem a tojásból éppen
kikelt fiókákról van szó, hanem olyan mentett állatokról, amelyeket a szülőpár már elkezdett
táplálni, mielőtt veszélybe került volna. A táplálásnál erre is oda kell figyelni. A legtöbb
énekesmadár rovartáplálékkal neveli a fiókáit, így mi is főleg rovartáplálékkal etetünk. Addig,
amíg még nem eszik magától a madár, minden esetben forrázott lisztkukacot, tücsköt, valamint
tojásos eleséget, túrót, esetleg semleges ízű reszelt sajtot (pl. trappista, de csak nagyon kis
mennyiségben!) kapnak csipeszről, a falatokat vízbe, kalciumba és vitaminba (utóbbi kettőből
etetésenként egy-egy falatot) mártva. Mi Korvimint és ha nem olyan jó a madár étvágya akkor
egy kis B-vitamint használunk. A kalciumpótlás pl. az angolkór, korai csonttörések megelőzése
miatt fontos. Itatni csak nagyon nagy melegben szükséges külön, mert a folyadékszükségletet
a nedves táplálékból tudják fedezni a fiókák.
Nagyon fontos, hogy soha ne adjuk a madaraknak emberi fogyasztásra szánt feldolgozott
élelmiszereket, mint pl. sonka, párizsi, mert ezek rengeteg adalékanyagot, tartósítószert és sót
tartalmaznak!
Amikor már kezdenek önállóan csipegetni a fiókák, akkor fokozatosan vezetjük be nekik
a fajra jellemző takarmányokat – így pl. a magevők apránként kapnak aprómag keveréket,
napraforgót. A már tollas seregély fiókáknak apró puha gyümölcsöt is szoktunk adni. A holló
és egyéb varjúfélék számára nem volna kielégítő csak a rovartáplálék, így ők is kapnak
gyümölcsöt és egy lágyeleség keveréket, ami főtt darált hús, főtt tojás és főtt rizs, illetve túró
keverékéből áll. Nekik sokkal könnyebb kézzel kis gombócokat adni, mint csipesszel. Az, hogy
milyen időközönként etetünk, minden esetben egyed- és esetfüggő, fél órától két óráig változik.
A nagyon legyengült és a csupasz fiókákat sűrűbben, míg a már tollas és jó kondícióban levőket
ritkábban etetjük.
Az igazi kihívást a magevő fiókák jelentik. Van egy pont, amikor már nem kérnek, de
még nem esznek maguktól; ha sikerül ebben a korban összerakni őket olyan madarakkal, akik
már esznek önállóan, akkor az segíthet a dolgon. Ezeknél a madaraknál már számos módszert
kipróbáltunk, de sajnos nem túl nagy sikerrel. Próbáltunk rovartáplálékot, különféle nevelő
tápokat, de az eredmény majdnem minden esetben ugyanaz. Amíg még nem voltak védettek a
hangyabolyok, addig hangyatojással lehetett etetni, az jó megoldás volt, azt szívesen
fogyasztották a kis magevő madarak. Ezt helyettesítve próbáltunk frissen vedlett, félbevágott
lisztkukacot, mindenféle rovarlárvát (pl. rózsabogár) felkínálni, de ezeket nem fogyasztják
olyan szívesen.
Ezeken kívül nagyon fontos az is, hogy milyen aljzaton tartjuk a fiókákat. Nekünk eddig
a szalma vált be a legjobban, mert abból tudunk kis fészekszerű formát kialakítani, igaz kicsit
kemény, de nincs benne tüske és egyéb olyan anyag, ami sérülést (pl. rátekeredve lefűződést)
okozhat, viszont rá tudnak fogni, így nagyon sok lábproblémát (pl. lábak szétcsúszása) meg
lehet előzni. Ha ez a módszer mégsem válik be, akkor még a fészek nagyságával lehet játszani.
Ha nagyon szétcsúszna a fióka lába, akkor mélyebb, de sokkal kisebb fészekbe érdemes
berakni. Amennyiben ez sem hoz megfelelő eredményt akkor meg lehet próbálni óvatosan
összekötni a két lábat pár napig.
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Sérülések
Gyakran előfordul az úgynevezett zöldgallytörés, ami egy pillangókötéssel könnyen
orvosolható.
A fészekből való kiesés következtében szintén előfordulhat szárny- és lábtörés is,
valamint belső sérülés és zúzódás is. Ezek kezelését mindig az adott eset határozza meg.
A legszerencsésebb mindig az, ha a fiókákat saját szüleik nevelik fel. A mesterséges
fiókaneveléssel a mentett madarak számára második esélyt tudunk adni számos ritka faj
esetében, kihalástól fenyegetett papagájainknál pedig plusz lehetőséget teremtünk a fiókák
sikeres felnevelésére. Az egyre gyarapodó tapasztalatoknak köszönhetően a mesterségesen
nevelt fiókák esélyei ma már összevethetőek a természetes úton felnőtt fiókákéval.
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ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNIQUES
TO SAVE THE KAKAPO IN NEW ZEALAND
Lierz, Michael – Schneider, Helena – Bublat, Andreas – Eason, Daryl –
Fischer, Dominik – Digby, Andrew – Vercoe, Deidre
Justus Liebig University, Faculty of Veterinary Medicine, Clinic for Birds, Reptiles,
Amphibians and Fish, Giessen, Germany
Kakapo Recovery, Department of Conservation, Invercargill, New Zealand
Michael.Lierz@vetmed.uni-giessen.de

The critically endangered kakapo (Strigops habroptilus) has a lek mating system, unique among
parrots. Kakapo cannot be kept well in captivity, so all conservation efforts are performed on
predator-free islands with free-ranging birds. Currently 142 adult kakapo are known, with
breeding populations on three islands. Reproduction problems include a high number of
infertile eggs and early embryo deaths, likely a result of low genetic diversity. Egg hatchability
increases when females mate with different males. Assisted reproduction was used to
investigate fertility of males, inseminate females simulating a second copulation after a natural
mating with a different male and to increase genetic representation by using genetically
important founder birds as semen donors. Natural copulation was registered by transmitters so
mating couples were known. Semen was collected from suitable semen donors and transferred
to the female under difficult circumstances on a remote island with limited infrastructure.
Additionally, semen transfer across the island by drone was tested. In total, semen collection
was attempted 46 times in 19 males using a massage method and a novel electro-stimulation
technique, with 43 successful attempts (93.5%). Various semen values were analysed. Artificial
insemination was performed 15 times in 12 females. Fertility in second clutches without
artificial insemination was 50.0% compared to 85.7% in clutches were inseminations were
applied. Four fertile eggs of three different females were fathered by three males, including two
founder males, which had had no previous offspring. These findings underline the benefit for
assisted reproduction techniques in endangered species conservation programs.
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A FŐEMLŐS AGYGYŰJTEMÉNY MEGALAPÍTÁSA ÉS
JELENTŐSÉGE AZ EMBERI AGYKÉREG EVOLÚCIÓJÁNAK
MEGÉRTÉSÉBEN – AZ ÖTÖDIK ÉV MÉRLEGE
Békássy Éva1 – Tyler, Teadora1 – Ceysu, Ay1 – Somogyi Eszter1 – Jonker, Leandra1 –
Hoppa Paulina1 – Szmetana Kornél1 – Baksa Gábor1 – Lőrincz Dávid1 –
Frank Erzsébet1 – Fehér Virginia1 – Bóka Gabriella2 – Csorba Máté2 – Járos Ildikó2 –
Garamvölgyi László2 –Papp Endre Ákos2 – Mihályfi Angéla4– Hoitsy Márton3 –
Sós-Koroknai Viktória3 – Biácsi Alexandra2 – Tóth-Almási Péter4 – Sós Endre3 –
Adorján István1
1

Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
2
Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.
3
Fővárosi Állat- és Növénykert
4
Veszprémi Állatkert
istvan.adorjan@dpag.ox.ac.uk

UNDERSTANDING THE TREND OF EVOLUTIONARY CHANGES IN CEREBRAL
CYTOARCHITECTURE - THE NEED FOR A PRIMATE BRAIN COLLECTION – UPDATE REPORT
OF THE FIFTH YEAR
The current project aims to investigate the cytoarchitectural differences in the prefrontal cortex, caudate nucleus and
subventricular zone (SVZ) in primates in order to elucidate the possible evolutionary trends in information processing via
corticostriatal circuits. The idea of the Primate Brain Collection was inspired by our recent findings in human cytoarchitectural
investigations where distinct striatal and cortical interneuronal populations were found impaired in autism spectrum disorder
(Adorjan et al. 2017) and schizophrenia (Adorjan et al. 2020). Furthermore, astroglial heterogeneity is an underinvestigated
phenomenon, especially in the primate brain. It has already been established that several neuronal subtypes constitute the
primate cortex, however our understanding regarding astroglial subtypes is much less comprehensive.
Brain banking of primate species has commenced in collaboration with the Budapest Zoo in January 2016. In 2017, the
Nyíregyháza Zoo has also joined the initiative and Veszpremi Állatkert entered into collaboration in 2019. During the previous
five years altogether 36 brains from 13 primate species were received and stored at the Department of Anatomy, Histology
and Embryology, Semmelweis University, Budapest. The following taxonomic groups are represented in the Collection – i) old
world monkeys (Catarrhini): Pongo pygmaeus pygmaeus (2 subjects), Papio hamadryas (5 subjects), Colobus guereza (1
subject), Semnopithecus entellus (1 subject) ii) new world monkeys (Platyrrhini): Saimiri sciureus (7 subjects), Saimiri
boliviensis (1 subject), Cebuella pygmea (1 subject), Saguinus oedipus (4 subjects), Saguinus imperator (1 subject), Saguinus
midas (1 subject) and Pithecia pithecia (1 subject) (iii) lemurs (Lemuriformes): Lemur catta (7 subjects) and Varecia rubra (4
subjects).
Optimally, both formaline fixed and fresh-frozen samples are available from the same cases which enable the combination of
immunohistochemical investigations with molecular biological approaches, such as qPCR, Western blot, in situ hybridization
and single nucleus RNA sequencing.
Quantitative analyses of astroglial subtypes provided distribution maps for each region, investigated both in the non-human
primate and human cases. They will serve as templates and allow the comparison of glial subtype composition in conditions
such as schizophrenia and autism spectrum disorder. The present project contributes to the better understanding of trends in
primate/human brain evolution and may help to elucidate cytoarchitectural alterations already observed in autism spectrum
disorder and schizophrenia.

Kezdeményezésünk a prefrontális kéreg, nucleus caudatus és a szubventrikuáris zóna szerkezeti
eltéréseit célozza feltárni különböző főemlős fajokban amely elősegítheti a kortikostriátális
kapcsolatokon keresztül megvalósuló információfeldolgozás evolúciós trendjeinek a
megértését. A Főemlős Agygyűjtemény megalapításának szükségességét emberi agyon végzett
kutatásaink eredményei indokolják, amelyek alapján speciális kérgi és kéreg alatti
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interneuronpopulációk csökkenését figyeltük meg autizmus spektrum zavarban (Adorjan et al.
2017) és skizofréniában (Adorjan et al. 2020). Ezen kivül az asztroglia heterogenitása is kevéssé
kutatott terület, főemlősök esetén pedig szinte teljesen ismeretlen. Az már széleskörűen
elfogadott tény, hogy számos neurontípus alkotja az agykérget, viszont a lehetséges
asztrogliatípusokról minimális információ áll rendelkezésre.
A Fővárosi Állatkerttel együttműködésben elindított Főemlős Agygyűjtemény 2016
januárjában vette kezdetét. 2017-ben a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft, majd 2019-ben a
Veszprémi Állatkert is csatlakozott a kezdeményezéshez. Az elmúlt öt év alatt tizenhárom
főemlős fajból összesen harminchat példány agyát kaptuk meg, amelyek a Semmelweis
Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetében kerültek tárolásra. A példányok
taxonómiai megoszlása a következő: az óvilági majmok (Catarrhini) csoportján belül a borneói
orángután (Pongo pygmaeus pygmaeus), galléros pávián (Papio hamadryas), a zászlósfarkú
gereza (Colobus guereza) és a közönséges hulmán (Semnopithecus entellus) van képviselve; az
újvilági majmok (Platyrrhini) csoportján belül hét faj található a gyűjteményben: a lisztmajom
(Saguinus oedipus), császárbajszú tamarin (Saguinus imperator), aranykezű tamarin (Saguinus
midas), a fehérfejű sátánmajom (Pithecia pithecia), a közönséges mókusmajom (Saimiri
sciureus), a bolíviai mókusmajom (Saimiri boliviensis) és a törpe selyemmajom (Cebuella
pygmea); a lemuralkatúakat (Lemuriformes) pedig a gyűrűsfarkú maki (Lemur catta) és a vörös
vari (Varecia rubra) képviseli.
Optimális esetben ugyanabból az agyból mind formalinban fixált, mind fagyasztva tárolt
minták is rendelkezésre állnak – így lehetővé téve az immunhisztokémiai festések egyéb
molekuláris biológiai módszerekkel való kombinálását (qPCR, Western-blot, in situ
hibridizáció, egysejtszintű RNS szekvenálás).
Az egyes sejttípusok regionális eloszlásáról kvantitatív módszerekkel térképek készültek,
amelyek mind a fajok közti, mind a vizsgálandó humán betegségcsoportokkal (autizmus
spektrum zavar, skizofrénia) való összehasonlítást lehetővé teszik. Jelen kutatás amellett, hogy
a főemlős-humán evolúció irányainak jobb megértéséhez járul hozzá, segíthet felfedni az
autizmus spektrum zavar és skizofrénia evolúciós szintű magyarázatát is.
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SZEPTIKUS OSTEOMYELITIS FEKETENYAKÚ HATTYÚBAN
(CYGNUS MELANCORYPHUS) – ESETBEMUTATÁS
Bóka Gabriella – Biácsi Alexandra – Csorba Máté – Járos Ildikó – Papp Endre Ákos
Nyíregyházi Állatpark
zoovet@sostozoo.hu

SEPTIC OSTEOMYELITIS IN A BLACK-NECKED SWAN (CYGNUS MELANCORYPHUS) – CASE
REPORT
One of the black-necked swans (Cygnus melancoryphus) in Sosto Zoo Hungary presented severe lameness (5/5). The physical
examination determined swelling of the right metatarsopalangeal joint. The x-ray revealed disruption of the bone structure and
deformation of the joint gap. The synovial fluid bacteriological culture was Staphylococcus aureus positive. The findings were
identical of septic osteomyelitis. In parallel a mycoplasma (M. synoviae) screening was performed in contact collection with a
negative result. Based on the resistance result the swan was treated with systemic and intra-articular lincomycin-spectinomycin
supported with antiinflammatory and analgetic therapy. The animal was fed with esophageal tube for four weeks and received
calcium supplementation. The body condition showed gradual improvement, and slight (1/5) lameness was seen after six
weeks of treatment.

Összefoglalás
A Nyíregyházi Állatpark egyik feketenyakú hattyújánál (Cygnus melancoryphus) erős sántaság
(5/5) jelentkezett. A fizikális vizsgálat során a jobb metatarsophalangealis ízület duzzanatát
állapítottuk meg. A röntgenvizsgálat az ízületet alkotó csontok szerkezetének megbomlását és
az ízület deformitását mutatta. Az ízületi folyadékból vett bakteriológiai mintából
Staphylococcus aureus tenyészett ki. A diagnózis a kiegészítő vizsgálatok eredményeit
követően szeptikus osteomyelitis. Az állományszintű mycoplasma (M. synoviae) szűrés negatív
eredménnyel zárult. A rezisztencia vizsgálat eredménye alapján szisztémás és intraartikuláris
lincomycin-spectinomycin kezelést végeztünk, megfelelő fájdalomcsillapítás mellett. Az
állatot négy héten át nyelőcsőszondán át tápláltuk és kálcium-kiegészítést kapott. A kondíciója
fokozatos javulást mutatott, és a hat hétig tartó kezelés végére már csak enyhe sántaság (1/5)
volt látható.
Kórelőzmény, klinikai tünetek
− 1 éves feketenyakú hattyú (Cygnus melancoryphus) tojó, csak tojókból álló csapatban
− Anamnesis
− jobb lábát alig terheli
− vízparton minden lépésnél sternumra esik
− úszás közben jobb lábát nem használja
− erős sántaság (lameness scale 5/5)
− Fizikális vizsgálat
− súlymérés, kondícióbecslés (body condition score 2/9)
− jobb metatarsophalangealis ízület duzzanata
− külső mechanikai sérülés nem azonosítható, talpfekély nincs
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Differenciál diagnózis
−
−
−
−
−
−
−

trauma
pododermatitis
hypocalcaemia
fejlődési rendellenesség (varus/valgus deformitás)
ízületi köszvény
arthritis (degeneratív/szeptikus)
neoplasia

Kiegészítő vizsgálatok
A tünetek és a fizikális vizsgálat alapján is kiegészítő vizsgálatok elvégzése vált szükségessé.
Ezen vizsgálatokat midazolam (2 mg/ttkg, Dormicum 5 mg/ml oldatos injekció, EGIS)
premedikációt követően, izoflurános altatásban végeztük. Az elvégzett röntgenvizsgálat alapján
látható volt a metatarsophalangeális ízület deformációja és az ízületet határoló csontok
szerkezetének megbomlása. Az ízületi duzzanatból steril körülmények mellett synoviális
folyadékot vettünk, melyet bakteriológiai vizsgálatra küldtünk. A vizsgálat eredménye alapján
a diagnózis Staphylococcus aureus okozta szeptikus osteomyelitis. Ezzel a vizsgálattal
párhuzamosan az állomány mycoplasma (M. synoviae) PCR szűrése is megtörtént, mely negatív
eredménnyel zárult.
Kezelés
− Lincomycin-spectinomycin (Linco-Spectin injekció A.U.V., Zoetis)
− 50 mg/ttkg IM q24h 6 hétig
− 75 mg IA
− Meloxicam (Melosolute 5 mg/ml oldatos injekció A.U.V., CP-Pharma; Meloxidyl
szuszpenzió 1,5 mg/ml A.U.V., CEVA)
− 0,5 mg/ttkg q24h 2 hétig IM
− 0,2 mg/ttkg q24h 1 hétig PO
− Kalcium (Calgophos oldat, Virbac)
− Oxbow Critical Care Fine Grid, nyelőcsőszondán 4 hétig
Eredmények
Az állat kezelése 6 héten át tartott. A kezelés idejére a saját kifutójában a mozgásteret
szűkítettük, így csak a medencéhez és egy féltetős területhez volt hozzáférésük a hattyúknak.
A medencében a víz keringetése folyamatos volt a kezelés alatt, így a víztükör nem fagyhatott
be. Mivel az állatok idejük nagy részét a vízen töltötték, a megfelelő tartási körülmények
biztosításával csökkentettük a felfekvések, valamint a talpfekély kialakulásának esélyét. Ezzel
a szűkös, de megfelelő kifutó kialakítással lehetővé vált, hogy a beteg állat ne terhelje túl sem
az elváltozást mutató, sem pedig az egészséges lábát. A vízen úszó etetőket helyeztünk el, így
a beteg madár a mesterséges táplálás mellett önállóan is táplálkozhatott.
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A kezelés ideje alatt kéthetente röntgennel ellenőriztük az elváltozott ízület állapotát,
melyen jól látható volt, hogy a szeptikus folyamat megállt és a gyógyulás elkezdődött. A négy
héten át tartó nyelőcsőszondás táplálásnak köszönhetően az állat kondíciója fokozatosan javult
(BCS 3/9), és súlygyarapodás is mérhető volt. A sántaság a kezelés végére nem szűnt meg, de
már csak enyhe sántaság figyelhető meg (lameness scale 1/5), a lábát újra terheli és úszáshoz is
használja.
Az eset kapcsán felmerült az állomány Mycoplasma terheltsége, ezért a kontakt egyedek
szűrővizsgálatát is elvégeztük.
Tapasztalatunk alapján gyengébb kondíciójú hattyú esetén fontos lehet az állat
mesterséges táplálása, amivel lehetőség nyílik a kiegészítők és gyógyszerek szájon át történő
adagolására is.
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PERFORMING A GASTROTOMY ON AN AXOLOTL (AMBYSTOMA MEXICANUM)
This case study illustrates a gastrotomy on a Mexican axolotl (Ambystoma mexicanum). Prior to surgery, we completed several
diagnostic examinations such as X-ray, ultrasound and blood sampling. As far as we know, this type of procedure has not been
carried out in this species in Hungary.

Összefoglalás
Az alábbi esetismertetés egy mexikói axolotl (Ambystoma mexicanum) gyomormetszését írja
le, a sebészi megoldást megelőzően belgyógyászati és műszeres diagnosztikai vizsgálatok
történtek, amik indokolták a műtétet. Ismereteink szerint ilyen beavatkozást ebben a fajban még
nem hajtottak végre Magyarországon.
Bevezetés
A mexikói axolotl (Ambystoma mexicanum) egy hidegkedvelő farkos kétéltű. Laborállatként
előszeretettel használt a jó regenerációs képessége miatt, de napjainkban egyre népszerűbb a
hobbitartók körében is. Az azték mitológia szerint a halál és az újjászületés kutya alakú
istenének a megtestesítője. Innen ered a neve, vízikutya: atl = víz és xolotl = kutya.
Kórelőzmény
Carlos egy 10 éves, hím, kedvtelésből tartott axolotl. A rendelőbe azzal a panasszal érkezett,
hogy körülbelül 1 hónapja a társa lerágta az egyik mellső lábát, ami szépen regenerálódik,
viszont azóta észrevették, hogy egyre teltebb a „hastájék”. Általános állapota kielégítő, étvágya
és kedve is változatlan volt. Elmondás alapján a tartástechnológiát megfelelőnek ítéltük,
mindazonáltal tanácsoltuk az állat egyedüli tartását.
Klinikai vizsgálat és diagnosztika
Fizikális vizsgálattal elváltozás nem volt tapasztalható, ezért kiegészítő vizsgálatra,
röntgenfelvétel (1. ábra) készítésére került sor. A felvételen a gyomorban egy körülbelül
cseresznyényi, radiodenz idegentest ábrázolódott. A tulajdonos elmondása szerint évek óta
nincs kavics az akváriumban, ezért ez az idegentest régóta ott lehet, és nem feltétlen okozza a
jelenlegi panaszokat.

68

1. ábra. Dorsoventralis radiológiai felvétel, ami éber állapotban, 1 literes vizes tartályban készült.

A műtéti indikáció kérdőjelessége miatt további vizsgálatokra került sor. A kitelt „has”
ultrahangos vizsgálata következett, mely során megállapítottuk, hogy a testüregben szabad
folyadék található. Ultrahang-vezérelt vékonytű-aspirációval a folyadékból víztiszta mintát
nyertünk, melyet citológiai vizsgálatra küldtünk. A laboratóriumi eredmény szerint a folyadék
transsudatum volt, amiben kórokozó nem volt igazolható. Ezt követően vérvételre is sor került
a hydrocoelom képződést okozó esetleges hypoalbuminaemia, illetve egyéb belgyógyászati
kórokok kizárásának céljából, mely negatív eredménnyel zárult.
Differenciál diagnosztika
A „hastájék” kiteltségét okozhatja többek között a gyomor-bél traktus bármely szakaszának
tágulata, meteorismus, obstipatio, a testüregben bárhol elhelyezkedő daganat, illetve az elhízás.
Amennyiben ezt a kiteltséget az előbb felsorolt okoktól eltérően, a testüregben felhalmozódó
folyadékgyülem okozza, akkor hydrocoelomról beszélünk.
A hydrocoelomnak is eltérő kórokai lehetnek, ide tartozik például bármely olyan
neoplasticus folyamat – akár a testüregen kívül is – ami az erek, illetve nyirokerek
összenyomatásával keringési zavart idéz elő. Ezen kívül keringési zavart okozhat a
szívelégtelenség, a septicaemia, a veseelégtelenség és következményes köszvény, valamint a
májelégtelenség és következményes hypoproteinaemia is, illetve különösen májereket érintő
bármely összenyomatás (2). Megfigyelték továbbá, hogy az akvárium vízének hőmérséklet
emelkedése is okozhatja az említett elváltozást. Amennyiben az akvárium vízhőmérsékletének
stabil tartományban tartása nem kivitelezett, tehát a nyári hónapokban nem gondoskodik a
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tulajdonos a hűtésről, a hidegkedvelő axolotlok szezonális hydrocoelommal reagálnak a
körülményre (4).
A beavatkozás
Mivel a kavics kivételével semmilyen kórokot nem tudtunk felderíteni, ami Carlos panaszát
okozná, és a vizsgálatok elvégzése és az eredmények megérkezése közben eltelt időszak alatt
az állat étvágya is egyre inkább csökkent, az idegentest eltávolítását tartottuk szükségesnek.
Ugyan endoszkóp segítségével történő gyomor idegentest eltávolítást korábban sikeresen
végeztek ebben a fajban (3), jelen esetben a kavics mérete miatt ezt a módszert – az esetleges
perforáció veszélye miatt – túl kockázatosnak ítéltük, és a sebészi beavatkozás mellett
döntöttünk.
Preoperatív 10 mg/kg dózisban enrofloxacint adtunk intramuscularisan (epaxonalis
izmok). Az anesztézia bevezetése 5%-os vaporizált isofluran 1 literes tartályon való
átbugyogtatásával történt, 2 L/perc oxigénáramlás mellett (2). Fájdalomcsillapításként
0,5 mg/L koncentrációban butorphanolt kevertünk az altatómedence vízéhez (1). Amint az állat
nem mutatta a megfordulási reflexet, kiemeltük a medencéből, és dorsalis fektetésben
rögzítettük (2. ábra). Innentől kezdve az anesztéziát az isofluranos oldat kopoltyúra való
csöpögtetésével kiviteleztük, és a kopoltyúmozgásokat figyeltük perioperatív
monitorizálásként.

2. ábra. Műtéti fektetés.

A testüreg paramedian metszéssel történő megnyitását követően jelentős mennyiségű víztiszta
szabad testűri folyadék ürült. Ekkor vált láthatóvá, hogy az állat kondíciója lényegesen
rosszabb, mint ahogy a külső vizsgálat és a testtömeg mérés (100 g) alapján ítéltük. Ezt
követően kiemeltük a gyomrot, és steril fiziológiás sóoldattal átitatott tamponokkal izoláltuk.
A gyomrot az avascularis régiónál megnyitottuk, és eltávolítottuk az idegentestet (3. ábra). Egy
rétegben, egyszerű csomós varratokkal zártuk a gyomrot (4. ábra), 4/0 PDS, felszívódó,
szintetikus, monofil fonal felhasználásával. Ezt követően a bőrt szintén egy rétegben,
megszakított tovafutó varratokkal zártuk, 4/0 nylon, nem-felszívódó, szintetikus, monofil
fonallal (1-2).
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3. ábra. Az idegentest.

4. ábra. A gyomor zárása.

Az ébredéshez az állatot oxigenizált vízbe helyeztük, melynek hatására 20 perc alatt láthatóvá
váltak az ébredés jelei, az egyre aktívabb mozgások. Postoperatív antibiosis céljából további
két hétig írtuk elő az enrofloxacin szájon át történő szedését. A gyomormetszés utáni
megszokott eleség megvonási periódustól az állat állapota miatt eltekintettünk, és vénásan is
alkalmazható infúziókkal (Duphalyte és 40%-os glükóz) láttuk el a tulajdonost otthoni
kényszeretetés céljából. A varratszedést 4 héttel későbbre terveztük (1-2). Másnapra kontrollra
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visszahívtuk, de sajnálatos módon addigra Carlos elpusztult, vélhetőleg a váratlanul rossz
kondíció miatt a szervezete mégsem tudott olyan jól regenerálódni az altatásból, mint ahogyan
reméltük.
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A UNIVERSAL GENETIC METHOD FOR FETAL SEX-DETERMINATION FROM MATERNAL
PLASMA IN UNIPAROUS MAMMALIAN SPECIES
Fetal-sex determination of uniparous mammals with a long gestation period can benefit the management of economically
important, as well as captive wild populations, but is currently limited to very few species. Based on the hypothesized presence
of cell free fetal DNA (cff-DNA) in the maternal circulation of all uniparous species, the primary objective of this study was to
develop a single, universal cff-DNA-based assay for fetal-sex determination. By identifying highly conservative regions,
universal primers were designed for the male-specific SRY (sex-determining region Y) gene and the autosomal GAPDH gene
was used as a reaction control. The primers were first tested on male and female control samples of a wide range of species.
Subsequently, to evaluate the ability of the assay to determine fetal sex from maternal blood, maternal plasma samples were
tested. Up until to the current stage of the study, GAPDH was successfully detected in both control and maternal plasma
samples, while SRY was only detected in male control samples. Further optimization of the process and evaluation on
additional species is in progress. Successful development could rapidly promote both economic, but most notably
conservation-related breeding activities of a wide range of species.

A magzati ivarmeghatározás a hosszú vemhességi idejű, mind a gazdaságilag jelentős, mind a
fogságban élő egzotikus unipara emlősfajok tenyésztésében nagy jelentőséggel bír, azonban
jelenleg a releváns fajoknak csak szűk körében kivitelezhető. A sejtmentes magzati DNS (cffDNA) anyai vérkeringésben való előfordulását az emlősfajok széles körében feltételezve
kutatásunk elsődleges célja egy cffDNS-en alapuló univerzális genetikai ivarmeghatározó teszt
kidolgozása.
A hímspecifikus SRY (sex-determining region Y), és a reakciókontrollként használt,
autoszómális GAPDH gén erősen konzervatív régióinak azonosításával univerzális primereket
terveztünk, majd teszteltünk a releváns fajok széles köréből gyűjtött, ismert ivarú egyedektől
származó kontroll mintákon, valamint anyai vérplazma mintákon. A kutatás jelen fázisáig
kontrollminták esetén mind az GAPDH, mind az SRY gént sikeresen detektáltuk,
plazmaminták esetén azonban szükséges az SRY gén kimutatására irányuló módszer
érzékenyítése. A folyamat további optimalizálása, valamint további fajok mintáinak tesztelése
folyamatban van. A sikeres fejlesztés rövid időn belül jelentősen elősegítheti az állatok
tenyésztésével kapcsolatos tevékenységeket, különös tekintettel az állatkerti fajok konzervációs
programjára.
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IDENTIFICATION OF WEST NILE VIRUS IN NORTHERN GOSHAWK (ACCIPITER GENTILIS)
West Nile virus (WNV) is a widespread zoonosis, which is endemic in several European countries. The virus is mainly
transmitted by mosquitoes of the genus Culex, which can infect birds, horses and humans. In Hungary, the virus has been
detected in several predatory birds, including Northern goshawk (Accipiter gentilis) over the past decades. Our goal of our
work was to detect the virus in three Northern goshawks that has succumbed following symptoms typical of West Nile virus in
Hungary and establish in vitro isolates of these virus strains. We detected WNV in the brain samples of all three birds.
Sequence data was generated with Sanger sequencing methods and we were able to isolate the virus in vitro in one case.

A nyugat-nílusi láz (West Nile Virus, WNV) a Flaviviridae család, azon belül a Flavivirus
nemzetség tagja. Világszerte elterjedt zoonózis, vagyis állatról emberre terjedő megbetegedés.
Európában 2004-ig csak a WNV-1 és WNV-3 genetikai variánsok voltak jelen, majd a WNV2 variáns megjelenését követően, ez vált jellemzővé a régióban. A vírust elsősorban Culex
nembe tartozó szúnyogfajok terjesztik, amely során az ember mellett madarak és lovak is
megfertőződhetnek. Míg az emberek és a lovak végső gazdának számítanak, a madarak
amplifikáló gazdaszervezetek, a szúnyogok pedig vektorként szolgálnak a vírus terjedésében.
Magyarországon az utóbbi évtizedekben számos ragadozómadárban, köztük héjában (Accipiter
gentilis) is kimutatták már a vírust.
Az utóbbi években Magyarországon jelentősen megnőtt a megbetegedések száma a
korábbi évekhez képest. Munkánk során, célunk volt három a nyugat-nílusi láz tüneteiben
elpusztult héjából kimutatni a vírust, és alkalmazott kutatásainkba bevonni, in vitro
vírusizolátumok létrehozásával. A héják Nógrád- és Heves megyéből származtak. A boncolást
követően a három héja agymintáiból RNS izolálást végeztük, és egy esetben in vitro izoláltuk
a vírustörzset C6/36 Aedes albopictus sejteken, illetve Vero E6 vesesejteken. A vizsgálatot
specifikus primerekkel, reverz transzkripciós polimeráz reakcióval (RT-PCR) végeztük el. A
pozitív mintákból a vírustörzseket Sanger-szekvenálással tipizáltuk. A vizsgálat során
mindhárom héja pozitívnak bizonyult. Egy esetben sikerült izolálálni a vírust a
sejttenyészeteken. Vizsgálatainkkal alátámasztottuk, hogy a fertőzést okozó törzs azonos volt
azzal, amely már évek óta cirkulál az országban.
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MONITORING OVARIAN CYCLE IN THE GIANT ANTEATER (MYRMECOPHAGA TRIDACTYLA)
BY NON-INVASIVE METHODS
Our aims were to determine if non-invasively collected samples (fecal and saliva) are useful for the monitoring the reproductive
status in giant anteaters (Myrmecophaga tridactyla). Furthermore, we wanted to improve our knowledge about ovarian cycle
of this species to help the success of zoo breeding programmes. Following hormonal extraction, analyses were carried out
with radioimmunoassay. Our results suggest that these kinds of samples are suitable for monitoring the reproductive cycle and
status of both female and male giant anteaters.

Vizsgálatunk célja az volt, hogy felmérjük, sörényes hangyásznál alkalmazható-e
szaporodásbiológiai monitorozásra a bélsár- és nyálminták feldolgozása, mint non invazív
mintavételi eljárások. További célunk volt bővebb ismereteket szerezni a faj ivari ciklusáról,
ezáltal elősegítve az állatkerti tenyésztési programok sikerességét és ezen veszélyeztetett faj
megőrzését.
Kutatásunkban két állatkert négy egyedétől (2,2) vettünk mintákat. A Jászberényi
Állatkertben heti háromszor történt nyál és ötször bélsár mintavétel a hatéves hím és a hétéves
nőstény állattól, három hónapon keresztül. A nyíregyházi állatkertben heti két alkalommal
vettünk nyálmintát szintén egy hatéves hím és egy hétéves nőstény egyedtől, egy hónapon
keresztül. Ez az időtartam megfelel – a szakirodalomban fellelhető adatok alapján – a sörényes
hangyász ösztrusz-ciklus hosszának. A nyíregyházi párnak korábban háromszor volt
szaporulata, a jászberényinek azonban még egyszer sem. A faj anatómiai és élettani
jellegzetességei miatt a nyál mintavétele speciális módon történt. A nőstény állatokból
származó mintákból progeszteron és ösztradiol metabolitokat, míg a hímekből vett mintákból
tesztoszteron metabolitokat mértünk, radioimmunoassay (RIA) módszerrel. A kutatás során
kiderült, hogy a bélsárban és a nyálban lévő progeszteron alkalmas szaporodásbiológiai
monitorozásra a sörényes hangyász esetében is (139.42-624.39 ng/g), az eredmények
korrelálnak az állatok külsőleg megfigyelhető viselkedésével. A szakirodalmi adatoknak
megfelelően, az általunk vizsgált jászberényi nőstény egyed is 55-57 napos ciklust mutatott. A
tesztoszteron szintén mérhető volt (0.506-1.863 µg/g), informatív eredményeket kaptunk belőle
a jászberényi hím egyed nemi működéséről. Eredményeink alapján megállapítható, hogy
gyakorlati szempontból (az egyszerűbb mintafeldolgozás miatt) a bélsár alkalmasabb
ciklusdiagnosztikára, mint a nyál.
A fenti eredmények alapján elmondható, hogy a szaporodásbiológiai monitorozás
céljából, non-invazív módszerrel történő mintagyűjtés alkalmazható a sörényes hangyász
esetében. A mintavétel nem igényel költséges speciális kalodát, ami az egyedeknek – adott
esetben – sérülést okozhat, nem igényel állatorvosi szaktudást, tehát az állatkerti gondozók is
elvégezhetik, illetve nem okoz akkora stresszt és fájdalmat az állatnak, mint egy vérvétel.
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OCCURRENCE OF JAW FRACTURE IN CAPTIVE GIRAFFES IN EUROPEAN ZOOS
On the 1st August of 2018 a mandible fracture surgery was performed on Sauda, a 17 month-old giraffe at the Budapest Zoo
and Botanical Garden. The mouth of a young animal fit in between the bars of the hay rack and most likely when she became
scared of something, she pulled her head out suddenly and fractured her mandible bilaterally. Surgical intervention was carried
out without any complications and the giraffe has been doing well ever since. A few years ago, a similar case occurred in our
zoo, but contrary to the successful surgery performed on Sauda, the other giraffe died due to complications following
anesthesia and surgery. Based on the fact that jaw fractures occurred twice in giraffes at the Budapest Zoo over the past few
years, we decided to conduct a survey in Europe institution on the incidence, surgical treatment, intraoperative anesthesia and
postoperative outcome of similar cases as this, has not yet been reported in the literature.

Sauda, a Budapesti Állatkert fiatal Rothschild-zsiráf tehene csontsebészeti műtéten esett át
kétoldali mandibular-törés miatt 2018. augusztus 1-én. Az akkor 17 hónapos állat pofája befért
az etető rácsai közé, majd feltehetőleg valamitől megijedve hirtelen kirántotta azt, eltörve ezzel
mindkét oldali állkapocscsontját. A műtét komplikációmentes és sikeres volt, ellentétben a
néhány évvel ezt megelőző hasonló esethez képest, amikor egy 12 hónapos zsiráfbika törte el
az állkapcsát azonos módon. Sajnos ez az egyed elpusztult az altatás és műtét utáni
komplikációk miatt. Abból a tényből kiindulva, hogy állkapocstörés a Budapesti Állatkertben
kétszer is előfordult zsiráfban, készítettünk egy felmérést a Zsiráf EEP (European Endangered
Species Programmes) koordinátor támogatásával ennek a sérülésnek az európai állatkerteken
belüli előfordulásáról, okairól, kezeléséről és kimeneteléről, melyről eddig még nem volt adat
a szakirodalomban.
Bevezetés
Sauda állkapocstörésének gyanúja egy reggeli vizit során merült fel. Az állat nyálzott, állkapcsa
enyhén el volt ferdülve, és bár elvette a neki felkínált csemegét, megrágni nem tudta azt.
Mindemellett az állat általános állapota jó volt. Összegezve a klinikai tüneteket és a hat évvel
ezelőtti eset tapasztalatait, most is az állkapocstörés volt a legvalószínűbb diagnózis. Ennek
megerősítéséhez az állat altatására volt szükség, hogy megvizsgálhassuk, röntgenfelvételeket
készíthessünk. A zsiráfház egy belső elkeríthető részét előkészítettük vastagon szénát terítve a
talajra, illetve 2-2,5 méter magasságban a falak mentén is, szénabálákkal fedtük az etetőket, így
megelőzve az állat lefekvésekor esetleg előforduló sérüléseket. A zsiráfoknál használatos
anesztézia protokollok közül az opioid alapút választottuk, amiben emellett ketamint
használtunk, xylazin premedikációval. Sauda a műtéte előtt 24 órát éhezett. A premedikáció
altatópuskával, intramuscularisan történt, majd 20 perc múlva az első adag etorfin-ketamin
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kombinációt is ugyanígy intramuscularisan adtuk, ezután az állat pár percen belül eldőlt. A
megfelelő pozícionálás után röntgenfelvételeket készítettünk, amelyeken kétoldali mandibula
törés volt megállapítható. A diagnózis és gyors tervezés után elkezdődött a műtét, melynek
során az ortopéd sebész mindkét oldalon lemezekkel rögzítette az elváltozásokat. Az állat végig
nyugodtan aludt, a műtét komplikáció-mentesen lezajlott. A beavatkozás végeztével az állat
megkapta az ébredéshez szükséges antidotumokat, naloxont (intravénásan) és atipamezolt
(részben intravénásan, részben intramuscularisan). Néhány perc múlva elesés nélkül elsőre
felállt, majd már aznap elkezdett szálazni a szénából. Posztoperatív kezelésként
fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő kezelést (meloxicam) kapott per os. Gyógyulása
komplikációmentes volt, az állat a mai napig jól van.
A vizsgálat célja, módszere
Sauda esetéből, illetve a hat évvel korábbi esetből kiindulva jutottunk arra a következtetésre,
hogy hasznos lenne megtudni, hogy az állkapocstörés zsiráfoknál mennyire jelentős probléma
az állatkertekben Európa-szerte, miután nem találtunk ilyen statisztikát a szakirodalomban. A
felmérést Google-kérdőív segítségével végeztük, melynek linkjét e-mailen küldtük ki a Zsiráf
EEP koordinátor segítségével azoknak az európai állatkertnek, melyekben zsiráfokat tartanak.
Eredmények
Az online kérdőívet 216 európai állatkertnek küldtük el e-mailen, 86 választ kaptunk, melyből
14 számolt be bármilyen okból történt állkapocs törésről zsiráfokban. Az állkapocs törés oka
négy esetben az etető volt, egy esetben egy radiátor körüli kerítés, mely rácsai közé az állat feje
szintén befért. Egy esetben a sérülés az altatáskor következett be, mikor az állat eldőlt, egy
másik esetben teve rúgta meg az adott zsiráfot, ezzel okozva a törést, egy fiatal öt hetes borjú
pedig a kerítésnek szaladva sérült meg. Három esetben az állkapocstörés oka ismeretlen volt.
Az érintett állatok neme a következő megoszlást mutatta: hím: 5, nőstény: 5, kasztrált: 1.
Életkor szerinti megoszlásuk növekvő sorrendben: 5 hetes, 12, 17 és 18 hónapos, 3, 4, 5, 7 és 8
éves, illetve öt zsiráf esetében nem kaptunk adatot az életkorra.
Az alkalmazott terápia tíz esetben sebészi beavatkozás volt, két esetben konzervatív
kezelés sebészi beavatkozás nélkül, egy esetben eutanázia mellett döntöttek a sérülés
súlyossága miatt (kétoldali nyílt állkapocstörés, a csontokat csak a bőr tartotta) illetve egy
esetben az állkapocstörést csak a boncolás során észlelték. A műtétek mindegyike egy elkerített,
előre elkészített elzárt karámban történt. Az anesztézia protokoll négy esetben ketaminmedetomidin kombináció volt, egy esetben ketamin-medetomidin kombináció haloperidol
premedikációval, két esetben pedig ketamin-etorfin kombinációt használtak xylazin
premedikációval. Részletes protokollt a többi esetről nem kaptunk. A használt műtét alatti
monitorozási technika a legtöbb esetben noninvazív volt, egy esetben használtak invazív és
noninvazív technikát is.
A sebészeti eljárás típusa
Két esetben a csontok dróttal lettek rögzítve, másik két esetben intraalveoláris törés történt,
melynél az érintett fogak és csontszilánkok eltávolítása után az íny varrása követett. A törés
lemezes rögzítésére került sor a budapesti eseteknél. Itt szeretnénk megjegyezni, hogy
személyes közlés alapján tudomásunk van egyéb olyan esetekről, ahol a zsiráfok
állkapocstörésének lemezes rögzítésére került sor. A kérdőív kitöltésének hiányában azonban
ezek az esetek a statisztikába nem vehetők be.
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Komplikációk, túlélési arány
Abban az esetben, ahol haloperidolt használtak premedikációra, enyhe myopathiát észleltek a
műtét utáni hét napban. Egy másik esetben, műtét után három nappal az állkapocs elferdülése,
műtét után hét nappal pedig a bőr nekrózisa volt észlelhető, ezért egy második műtét
kivitelezésére került sor az első után 13 nappal. Ez utóbbi sikeres volt, az állat teljesen felépült.
Egy esetben a zsiráf, anesztéziát követő komplikációkban elpusztult. Abban az esetben,
melyben a többszörös állkapocstörést Fusobacterium necrophorum felülfertőződés követte, a
zsiráf szintén elpusztult (állkapocstörés detektálása boncolás során). Egy másik esetben,
melyben a műtét során a törés által érintett fogak eltávolításra kerültek, a zsiráf a műtét után
egy évvel hullott el bendőfelfúvódásban (az összefüggés kérdéses). Egy esetben volt szükség
eutanáziára, a többi hat esetben a zsiráfok felépültek.
Antibiotikum terápia és non-szteroid gyulladáscsökkentők adása volt az utókezelés a
műtéteken átesett zsiráfok esetében, illetve a konzervatív kezelés azokban az esetekben, ahol
műtétre nem került sor. Egy esetben a zsiráf kézből történő etetésére is szükség volt.
A válaszadó állatkertek közül 47 használt a baleset idejében olyan etetőrácsot, mint ami
a budapesti állatkert zsiráfjainak sérülését is okozta, melynek rácsai közé a fiatal állatok pofája
befért. A többi állatkertben változatos etetési módszereket alkalmaztak, úgy, mint szénaháló,
felakasztott ágak, felakasztott nagylyukú szénatároló rácsok, felakasztott műanyag hordók nagy
lyukakkal stb. A 12 állatkertből, melyben zsiráf állkapocstörés előfordult, tízben fém etetőrács
volt használatban a baleset idején. Ennek a ténye, illetve az etető rácsai közötti távolság érdekes
lehet azoknál az eseteknél, ahol a sérülés oka ismeretlen volt. Sajnos a rácstávolságra feltett
kérdésünkre nem kaptunk releváns mennyiségű választ.
A különböző esetek fontosabb részleteit az 1. táblázatban foglaltuk össze.
Megbeszélés
A válaszadó állatkertek 16,3%-ában fordult elő állkapocstörés zsiráfokban bármilyen okból. A
14 állkapocstörésből hetet az okozott, hogy az állat pofája befért az etető két rácsa közé, majd
fejét hirtelen kirántva az etetőből eltörte az állkapcsát. Ezek alapján kimondható, hogy a
probléma nem elhanyagolható mértékű, illetve azok a szénarácsok, melyek rúdjai közé az állat
feje befér, jelentős rizikófaktor lehet állkapocstörés előfordulására. Megelőzés céljából
meggondolandónak tartjuk egy általános javaslat kiadását a Zsiráf EEP részéről a fém
szénarácsok használata esetén az optimális rácstávolság meghatározására.
Irodalom
1.

Bertelsen MF (2015): Giraffidae. In: Miller RE, Fowler ME (eds): Fowler's Zoo and Wild Animal
Medicine, 8. 603-609. Saunders-Elsevier, Philadelphia.
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1. táblázat. A kérdőívvel beérkezett esetek fontosabb részleteinek összegzése.
Eset

1

Baleset oka és
típusa
Etető rácsai közé
szorult, intraalveoláris törés

Etető

Anesztézia
protokoll

Műtét

Szénarács
Igen, csont
(rácstávolság: darabok és fog
d: 10-11 cm) eltávolítása

Posztoperatív /
konzervatív kezelés

Komplikációk

ketamin medetomidin

N/A

Egy évvel később
pusztult el bendő
felfvódásban.

ketamin medetomidin,
haloperidol
premedikációval

Igen, antibiotikum,
fenilbutazon,
acepromazin,
pentoxifyllin, lovak
számára gyártott
vitamin-kiegészítés

Műtét után 7 nappal
capture myopathy

2

Etető rácsai közé
szorult, intraalveoláris törés

Szénarács

Igen, csont
darabok és
érintett fogak
eltávolítása,
majd az íny
megvarrása

3

Etető rácsai közé
szorult

Szénarács

Igen, rögzítés
ketamin húzócsavarokkal medetomidin

N/A

Nem volt
komplikáció

4

Etető rácsai közé
szorult, kétoldali
állkapocs törés

Szénarács

Igen, rögzítés
két 2.7-es DCP
lemezzel

ketamin medetomidin

N/A

Nem volt
komplikáció

5

Etető rácsai közé
szorult, intraalveoláris törés

Szénarács
(d: 9 cm)

Igen, rögzítés
lemezzel

ketamin medetomidin

Igen,
gyulladáscsökkentő
adása szájon át

anesztézia és/vagy
az altatás hossza
következtében:
ataxia, reszedáció

Igen,
gyulladáscsökkentő
adása szájon át

Nem volt
komplikáció

N/A

Nem volt
komplikáció

6

Etető rácsai közé
szorult, kétoldali
állkapocs törés

Szénarács
(d: 9 cm)

Igen, rögzítés
lemezzel

xylazin
premedikáció,
etorfin + ketamin
kombináció IM.,
majd IV bolus
kiegészítések 20
percenként

7

Etető rácsai közé
szorult, kétoldali
állkapocs törés

Szénarács

Igen, egyszerű
intraorális tűzés

N/A

8

Radiátor körüli
rácsok közé
szorult
(rácstávolság
10 cm)

N/A

Igen, két tűzés,
egy
xylazin - etorfin
longitudinális és IM., majd
egy az állkapocs ketamin IV
körül

Igen, ceftiofur, friss
fű, áztatott pellet

N/A

9

Teve rúgta meg

Szénarács

Teljes szedáció
Igen, tűződróttal (nem kaptunk
részleteket)

Igen, antibiotikum,
kézből etetés

Nem volt
komplikáció

N/A

N/A

Nem volt
komplikáció

10

Ismeretlen

Szénarács

Igen, csont
darabok és az
érintett fogak
eltávolítása

11

Ismeretlen

Szénarács
(d: 8 cm)

Nem

N/A

Nem kapott

Nem

12

Altatás indukciós
szakaszában a
ledőléskor tört el
az állkapcsa

N/A

Nem

N/A

Igen, konzervatív
kezelés 4 hétig

N/A

13

Nekirohant a
kerítésnek

N/A

Nem, a törés
csak boncolás
során derült ki

N/A

Igen, meloxicam
kezelés

Többszörös törés,
melyet
Fusobacterium
necrophorum
fertőzés követett

14

Ismeretlen,
kétoldali
állkapocstörés, a
N/A
törvéget csak a bőr
tartotta

Nem, eutanázia

Nem értelmezhető Nem értelmezhető
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MADÁRSZÖKÉSEK – HA ELREPÜL, AZ NEM JÓ HÍR…
Sós Endre1 – Sós-Koroknai Viktória1 – Verőczey Tamás1 – Molnár Viktor2
Fővárosi Állat- és Növénykert
Erlebnis Zoo Hannover, Germany
drsos.endre@zoobudapest.com
1

2

BIRD ESCAPES – BAD NEWS IF THEY CAN FLY AWAY…
This abstract gives a short summary of the experiences gained during the capture of various bird species – originated both
from zoos and private keepers. Escaped birds are especially vulnerable, not only due to the prompt change of a stable
environment, but also because of a lack of knowledge of their surroundings and the necessary needs (e.g. proper temperature,
food, etc.), but also the real challenge of how to catch them.

A szökött madarak befogása nem egyszerű feladat, és már önmagában komoly veszélyforrással
jár az adott egyed életére vonatkozóan. Ennek több oka is van: a konstans, kiszámítható
környezet hirtelen változása (pl. ragadozók megjelenése, nem megfelelő hőmérséklet,
táplálkozási nehézségek), illetve az új élethelyzetbe kerülés és az ismeretlen körülmények.
Fentiek már önmagukban is könnyen elhulláshoz vezethetnek, de ha ehhez hozzá vesszük, hogy
a befogási lehetőségek is hiányosak vagy nem ezekre az állatfajokra lettek kifejlesztve, akkor
igazi kihívásokról beszélünk. Ennek ellenére a kisebb kockázatot jelentheti egy ilyen befogási
kísérlet, mintha teljesen lemondanánk az adott egyedről, és ez főleg igaz lehet ritka, esetleg
tenyészprogramba bevont fajok esetében vagy olyan madaraknál, ahol az egyedet a lakosság is
érzékeli, és igényli az állatorvos/természetvédők közbenjárását állatvédelmi okból vagy akár az
őshonos madárfauna megóvása érdekében.
Több évtizedes gyakorlatunk során papagájfélék (3 faj), kaffer szarvasvarjú (Bucorvus
leadbeateri), fehértorkú tukán (Ramphastos tucanus), szürkenyakú koronásdaru (Balearica
regulorum) és fehér gólya (Ciconia ciconia) esetében fogtunk be sikeresen elszökött egyedeket.
Többször alkalmaztunk altatópuskát vagy fúvócsövet. A körülmények pontos ismerete, az
egyéb eszközök használata (például élvefogó csapdák, kilőhető háló, függönyháló, hanghívás,
csalimadár jelenléte) mind-mind fontosak lehetnek ahhoz, hogy egy-egy ilyen akció sikerrel
záruljon, vagy a madár életben maradásának esélye a lehető legnagyobb maradjon.
Czuczor István és Huszák Péter kollégáinkkal több madárszökésnél együtt jártunk el,
vagy a feladatot közösen oldottuk meg; ezúton szeretnénk megköszönni nekik a közös munkát.
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A FŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERTBE BEKERÜLŐ
BAGOLYALAKÚAK (STRIGIFORMES) VIZSGÁLATA EGY
HÁROMÉVES IDŐINTERVALLUMBAN
Winternitz Zsuzsanna1 – Sós Endre2 – Hoitsy Márton2 – Sós-Koroknai Viktória2
1

KisVakond Állatorvosi Rendelő, Budapest
2
Fővárosi Állat- és Növénykert
winzsu93@gmail.com

THE EXAMINATION OF OWLS (STRIGIFORMES) ADMITTED TO THE RESCUE CENTER AT THE
BUDAPEST ZOO AND BOTANICAL GARDEN OVER A THREE-YEAR PERIOD
The aim of our study was to examine the owls (Strigiformes) brought into the Wildlife Rescue Center at the Budapest Zoo and
Botanical Garden over a three-year period. We analyzed the occurrence of species and their age, monthly distribution and
reason for admittance as well as the percentage that were successfully rehabilitated.
During the study timeframe, 76 birds were introduced, of which 53 (70%) survived with 13 (17%) remaining in captivity and 43
(57%) released back into the wild, 13 (17%) died at the facility and 10 (13%) had to be humanly euthanized, because they
suffered such serious injuries that would have had animal welfare implications. In terms of species distribution, nearly half of
the individuals were Long-eared owls (Asio otus) at 46%, though 17% were Little owls (Athene noctua), 14,5% Tawny owls
(Strix aluco), 14% Barn owls (Tyto alba), 4% Eurasian eagle-owls (Bubo bubo) and 4% Eurasian Scops owls (Otus scops)
were also admitted in the studied timeframe.
In terms of age distribution, a very large number of juvenile birds (44%) were introduced to the rescue facility, 91% of which
were successfully reintroduced into the wild after hand-rearing.

A Fővárosi Állat-és Növénykert Természetvédelmi Mentőközpontjában kezelt bagolyalakúak
(Strigiformes) bekerülési okait vizsgáltuk egy hároméves időszak alatt. Elemeztük a faji és
életkori megoszlást, a bekerülés havi eloszlását, adatokat gyűjtöttünk a kézrekerülés okairól,
valamint a madarak repatriálhatóságáról.
A vizsgált három év alatt 76 madár került be, melyek közül 53 egyed (70%) maradt
életben, és ebből 13-nak (17%) tartós elhelyezés volt a sorsa. 43 madarat (57%) sikeres
rehabilitációt követően engedtünk szabadon. 13 egyed (17%) elpusztult, valamint tíz madarat
(13%) végleg el kellett altatni, mivel olyan súlyos sérülésekkel kerültek be, melyek
gyógyíthatatlannak minősültek vagy állatvédelmi szempontból vált elkerülhetetlenné az
eutanázia. Faji megoszlásukat tekintve a madarak közel fele erdei fülesbagoly (Asio otus) (46%)
volt, de akadt kuvik (Athene noctua) (17%), macskabagoly (Strix aluco) (14,5%),
gyöngybagoly (Tyto alba) (14,5%), uhu (Bubo bubo) (4%) és füleskuvik (Otus scops) (4%) is.
Az életkori megoszlást nézve, igen nagy számban hoztak be fiókákat a mentőközpontba
(44%), melyek 91%-a felnevelést követően szabadon engedhető volt.
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