Papegaaienziekte
Er zijn bij de vogelliefhebbers verschillende ziektes zo ingeburgerd dat ze alleen maar naar de
naam luisteren. Een conclusie aan verbinden van 'Dat gaat mij niet aan', zegt men dan en loopt
vrolijk door. Toch komt de papegaaienziekte allang niet meer uitsluitend bij papegaaien voor.
Dit kan net zo goed onder de Europese cultuur vogels of b.v. de duiven voorkomen. Temeer
dus opletten geblazen liefhebbers. De wat serieuze kwekers zullen minder problemen in hun
bestand hebben. Juist die mensen die pas beginnen met enkele vogeltjes aan te schaffen kopen
deze soms onwetend uit slecht verzorgde vogel collecties. Juist hier neemt men met de vogels
de ziekten mee naar uw volière en kunnen er na een poosje enkele ziekte gevallen zich gaan
ontplooien.
De ziekte wordt veroorzaakt door een bacterieachtige organisme chlamydia, die houdt het
midden tussen een virus en een bacterie. Het organisme is gevoelig voor antibiotica en de
ziekte is daarom ook goed te genezen. Laten we liever zeggen een halt toe te roepen. Juist bij
deze papegaaienziekte hebben we meer dan ooit met dragers te maken. Ze genezen wel maar
blijven hoogst waarschijnlijk hun leven lang drager van de verwekker Waarmee je dan als
kweker geen kant meer op kan.
De verwekker wordt verspreid door de uitwerpselen. Deze drogen op en kunnen gemakkelijk
in stof vorm overgaan. Ze kunnen door zowel vogel als mens ingeademd worden. Juist hier
kunnen er voor de mens problemen ontstaan. Je kunt er behoorlijk ziek van worden. Veel
mensen halen hun schouders op en denken daar heb ik geen last van. Ik heb gewoon een
griepje. Raadpleeg ten alle tijden een arts en vertel hem nadrukkelijk dat u ook zieke vogels
heeft. Zowel voor de vogels als voor de mens is deze ziekte heel goed te genezen.
Op onze rondreis langs vele verenigingen heb ik vele malen gehoord van "Kees" heeft de
papegaaienziekte Dan vraag ik altijd wat er met de levende vogels is gebeurd. Je mond valt
dan open als je te horen krijgt "die hebben we maar snel naar de vogelwinkel gebracht".

