Kanariepokken
Kanarie pokken is een probleem. Bij parkieten komt dit zelden voor. Eigenlijk zou men elke
kanariekweker groot of klein verplicht moeten stellen hun vogels allemaal in te enten tegen
het virus. Vooral in de nazomer en in de winter kan deze flink huishouden als men de vogels
niet inent.
De mug word aangewezen als de grootste boosdoener, maar er zijn er meer. Mussen kunnen
het virus van buiten de volière binnen brengen. En weet u nog van die besmette ontlasting die
u als liefhebber van kooi naar kooi sleept?
Ook hier 2 ziekte beelden. Het chronische slepende beeld. Zichtbaar is een rond oog/snavel en
pootjes en niet te vergeten de huid of het acute beeld "de z.g. hap ziekte". Meestal is dit in
korte tijd dodelijk. Een met virus besmette mug steekt een kanarie meestal tussen de hoorn
deeltjes van de pootjes. Hij brengt eerst een anti bloed stollingsmiddel naar binnen waar het
virus in zit. Hij zuigt zich vervolgens vol bloed en verlaat de vogel. Er volgt een incubatietijd
van 4 tot 8 dagen. Op de randen van de hoorn delen zullen zich pokjes gaan vormen. Blijft het
bij dit stadium dan komt de vogel er na enkele weken wel weer bovenop en zijn dan voor
lange tijd immuun. Maar veelal worden de pokjes groter, gaan jeuken en worden vervolgens
kapot gekrabd. Dit virus kan door deze vogel gemakkelijk via de voer-, waterbak en
zitstokken aan andere vogels doorgegeven worden. Ze gaan bol zitten en laten een monotoom
piepend geluid horen worden loom en eten niet meer. De doodzieke vogel gaat ten onder aan
zwellingen in de luchtwegen of luchtblokkades. Het sterfte percentage kan dan oplopen tot
bijna 100%. Als u nu begrijpt dat dit allemaal te voorkomen is als men de vogels tijdig inent,
behoeft de nu te volgen wijze van inenten weinig betoog meer. Gewoon doen en wel voor de
rui periode. De vogels zijn dan voor een jaar immuun. Het virus blijft overigens wel in de
vogel aanwezig, maar kan zich voor een langere periode niet meer vermeerderen. Dat
betekend oppassen met aankoop van niet geënte vogels in het t.t.seizoen, als het virus in het
hok is kunnen deze als nog aan pokken dood gaan.

