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ABC hodowcy

Poznaç papug´
po piórach
dr n. przyr. Iwona Palczewska

Cz´Êç I. Warunki ˝ycia i ˝ywienie

Papugi êle ˝ywione i zestresowane mogà wyskubywaç sobie pióra.

G∏ównà cechà 
morfologicznà,

wykorzystywanà przez
systematyków do 

okreÊlania gatunków 
papug, jest upierzenie.

W piórach zapisane
jest jednak coÊ wi´cej ni˝

p∏eç czy przynale˝noÊç
gatunkowa. Dzi´ki

uwa˝nej obserwacji piór
mo˝na odczytaç

informacje o obecnym
stanie zdrowia ptaka,

a tak˝e o tym, w jakim
stanie znajdowa∏ si´

w przesz∏oÊci.
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PPapugi kojarzà si´ nam przede wszyst-
kim z barwnym upierzeniem w kolo-
rach t´czy: zielenià, b∏´kitem, ˝ó∏cià,

czerwienià... A˝ trudno uwierzyç, ˝e zielone-
go barwnika papuzie pióra nie majà wcale,
a niebieski jest z∏udzeniem optycznym. 

Pigmentom – czarnej melaninie i unikal-
nym w ptasim Êwiecie, wyst´pujàcym tyl-
ko u papug, ˝ó∏tym i czerwonym psittaci-
nom – papuga zawdzi´cza tylko kolor czar-
ny, brunatny, ˝ó∏ty, pomaraƒczowy i czerwo-
ny. Barwa niebieska nale˝y do tzw. barw
strukturalnych i powstaje dzi´ki rozprasza-
niu Êwiat∏a wewnàtrz warstwy gàbcza-
stej pióra, w precyzyjnym uk∏adzie warstw
keratynowych, przestrzeni powietrznych
i ziaren brunatno-czarnego barwnika – mela-
niny. Jest to to samo zjawisko fizyczne, zwa-
ne efektem Tyndalla, dzi´ki któremu niebo
jest niebieskie. Barwa zielona powstaje dzi´ki
nak∏adaniu si´ tego efektu i ˝ó∏tej psittaciny.

Z punktu widzenia biologii, wiele innych
cech upierzenia papug tak˝e zas∏uguje na
okreÊlenie „wyjàtkowe”. Jednà z nich jest
obecnoÊç specjalnego puchu pudrowego
(oprócz normalnego puchu o funkcji termo-
izolacyjnej). Puch pudrowy zlokalizowany jest
g∏ównie na grzbiecie w okolicy krzy˝owej.
Nie podlega on sezonowej wymianie, jak po-
zosta∏e pióra, ale od czasu do czasu pojedyn-
cze „puszki” wypadajà i wówczas je widaç
– to te bia∏e k∏´bki czepiajàce si´ wszystkiego
i wyglàdajàce jakby nie mia∏y poczàtku ani
koƒca. Pióra te nigdy nie przestajà rosnàç, jed-

nak ich wielkoÊç pozostaje niezmienna, ponie-
wa˝ koƒce promieni rozpadajà si´ na drobne
rogowe ∏useczki, tworzàc puder. Puder pe∏-
ni rol´ piel´gnacyjnà, zapewnia wodoodpor-
noÊç, poÊlizg podczas rozczesywania dzio-
bem, zapobiega sklejaniu si´ piór. Niektóre
gatunki papug w ogóle nie majà gruczo∏u ku-
prowego, którego t∏usta wydzielina, rozpro-
wadzana po piórach, zapewnia im mi´kkoÊç,
elastycznoÊç i wodoodpornoÊç. Amazon-
ki (Amazona), piony (Pionus), stadniczki (Bro-
togeris) i 4 gatunki ar – hiacyntowa (Anodor-

hynchus hyacinthinus), b∏´kitna (Anodorhyn-
chus leari), turkusowa (Anodorhynchus glau-
cus) oraz modra (Cyanopsitta spixii) piel´gnu-
jà swoje pióra wy∏àcznie przy pomocy pudru.

Do dziÊ g∏ównà cechà morfologicznà, wy-
korzystywanà przez systematyków do okre-
Êlania gatunków papug, jest upierzenie.
W piórach zapisane jest jednak coÊ wi´cej ni˝
p∏eç czy przynale˝noÊç gatunkowa. Dzi´ki
uwa˝nej obserwacji piór mo˝na odczytaç in-
formacje o obecnym stanie zdrowia ptaka,
a tak˝e o tym, w jakim stanie znajdowa∏ si´

Ubrudzone wokó∏ dzioba pióra mogà Êwiadczyç o wymiotach. Fot W∏. Kwiatkowski

Zmiany w wyglàdzie piór, które pojawi∏y si´ poza okresem wzrostu, mogà byç wynikiem uszkodzenia mechanicznego, wyrwania, ˝ucia, nadmiernie
intensywnej piel´gnacji, które spowodowa∏a sama papuga lub inna, znajdujàca si´ w jej otoczeniu  Podobne objawy pojawiajà si´ u ptaków pozbawionych
mo˝liwoÊci kàpieli. Fot I. Palczewska
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w przesz∏oÊci. Dojrza∏e pióro jest tworem
martwym, suchà konstrukcjà z keratyny
tkwiàcà w skórze, nie mo˝e si´ regenerowaç
ani zmieniç swojej postaci, mo˝e najwy˝ej
podlegaç mechanicznemu zu˝yciu i zniszcze-
niu. Dzi´ki temu jest zachowanà kartkà z ka-
lendarza, z której mo˝na wyczytaç, co dzia∏o
si´ z ptakiem, gdy pióro ros∏o.

Pierzenie, czyli okresowa wymiana piór
(w przypadku papug na ogó∏ coroczna), jest
procesem fizjologicznym, sterowanym przez
uk∏ad dokrewny, przysadk´ i podwzgórze,
szyszynk´, tarczyc´, gonady i nadnercza.
Moment rozpocz´cia pierzenia uzale˝niony
jest u wielu ptaków od fotoperiodu – d∏ugo-
Êci dnia i nocy. W naszej szerokoÊci geogra-
ficznej przypada na koniec lata i wczesnà je-
sieƒ. Nawet amazonki z tropików pierzà si´
o tej porze roku. Jest to okres, kiedy gwa∏-
townie wzrasta tempo przemiany materii
ptaka (nawet o 30%). RoÊnie zapotrzebowa-
nie na energi´, sk∏adniki budulcowe, g∏ównie
aminokwasy, bo budulec piór to bia∏ko – ke-
ratyna. Papugi tracà tak˝e energi´ z powodu
utraty termoizolacyjnych w∏aÊciwoÊci okry-
wy piórowej, nawet je˝eli podczas prawid∏o-
wo przebiegajàcego pierzenia nie widaç na
ptaku ∏ysin.

Cz´stotliwoÊç, pora pierzenia oraz czas je-
go trwania sà wa˝nymi wskaênikami stanu
zdrowia ptaka. Je˝eli pierzenie przed∏u˝a si´
(w skrajnych przypadkach ptak mo˝e pierzyç
si´ bez przerwy), jest nadmiernie intensywne,
widoczne sà wyraêne ubytki piór, ∏ysiny,
ptak jest osowia∏y, trz´sie si´, du˝o Êpi –
Êwiadczy to o nieprawid∏owym przebiegu pie-
rzenia. Równie˝ starsze ptaki ci´˝ej przecho-
dzà pierzenie. Mia∏am kiedyÊ wróbla, wycho-
wanego od piskl´cia, który ˝y∏ 11 lat. Ptaszek
do koƒca ˝ycia zachowa∏ m∏odzieƒczà aktyw-
noÊç i jedynym objawem wskazujàcym,
˝e nie jest ju˝ pierwszej m∏odoÊci, by∏ przebieg

pierzenia. Gdy by∏ m∏ody, zrzuca∏ pióra ca∏y-
mi garÊciami w ciàgu tygodnia. Przez nast´pne
dwa tygodnie wyrasta∏y mu nowe i w 3-4 ty-
godnie ptaszek by∏ „odnowiony”. Po ukoƒcze-
niu 8–9 roku ˝ycia wymiana piór nast´powa∏a
coraz wolniej, pierzenie ciàgn´∏o si´ nawet
3 miesiàce i wróbelek by∏ w jego trakcie wy-
raênie os∏abiony, traci∏ wigor i wi´cej spa∏.

Tak zwane pierwsze pierzenie, czyli wy-
miana pierwszych piskl´cych piór na doros∏e,
uzale˝nione jest w du˝ym stopniu od wieku
ptaka. Nast´pne okresy pierzenia zsynchro-
nizowane sà z sezonem l´gowym, aktywno-
Êcià gonad, a te z kolei uwarunkowane sà 
porà roku. U papu˝ek falistych, których se-
zon l´gowy w ma∏ym stopniu uzale˝niony
jest od pory roku, a w wi´kszym od wystà-
pienia deszczów i zmiany rodzaju dost´pne-
go pokarmu, cz´sto nie wyst´puje (zw∏aszcza
u ptaków trzymanych w mieszkaniach) wy-
raênie ograniczony czas pierzenia.

Czas i cz´stotliwoÊç pierzenia mo˝e zabu-
rzaç wiele czynników Êrodowiskowych. Naj-
cz´stszà przyczynà jest zmiana warunków
fizycznych otoczenia: fotoperiodu, np. prze-
niesienie ptaków z woliery zewn´trznej do

pomieszczenia zamkni´tego i wyd∏u˝enie im
dnia sztucznym Êwiat∏em, temperatury, wil-
gotnoÊci powietrza, np. rozpocz´cie sezonu

Tak wyglàda papuga ˝ywiona przez d∏u˝szy czas wy∏àcznie suchym ziarnem. Fot. A. Dzia∏owski

Prà˝ki g∏odowe na zdj´ciu mikroskopowym. 
Fot. A. Kruszewicz

Niedobory ˝ywieniowe i zaburzenia przemiany materii sprawiajà, ˝e pióra sà kruche, ∏amliwe i ich brzegi szybko si´ niszczà. Fot. arch. I. Palczewskiej
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grzewczego w pomieszczeniu oraz zmiana
diety, np. na bogatà w bia∏ko, wprowadzenie
wi´kszych iloÊci skie∏kowanego ziarna itp.
Wówczas ptak, który ju˝ zakoƒczy∏ pierzenie,
mo˝e zaczàç ponownie gubiç pióra.

Zmiana barwy pióra mo˝e nastàpiç wy∏àcz-
nie podczas jego formowania i wzrostu. 
U papug, w przeciwieƒstwie do np. kanar-
ków, podawanie w czasie pierzenia wi´kszych
iloÊci czerwonych barwników karotenoido-
wych nie wp∏ywa na intensywnoÊç barwy
piór. Psittaciny nie pochodzà z pokarmu, ale sà
syntetyzowane przez organizm ptaka i ich
iloÊç zale˝y od jego stanu fizjologicznego
i zdrowia, a nie sk∏adu diety. Dojrza∏e pióro
mo˝e zmieniç barw´ wy∏àcznie na skutek
ubrudzenia lub mechanicznego zniszczenia.
Zdrowe pióra sà na ogó∏ na tyle odporne, ˝e
bez szwanku mogà przetrwaç nawet d∏u˝ej
ni˝ jeden sezon. Istniejà jednak ptaki, które
wykorzystujà wycieranie i kruszenie si´ koƒ-
cówek, ods∏aniajàce g∏´biej po∏o˝one odcinki
promieni, by zmieniaç szat´ barwnà bez wy-
miany piór. W ten sposób szpaki tracà
przez zim´ jasne c´tki, a samcom wróbli na
wiosn´ powi´ksza si´ czarny krawacik,
skromnie przys∏oni´ty w czasie zimy popiela-
tymi koƒcówkami piór.

Utrzymanie piór w dobrym stanie, w czy-
stoÊci i porzàdku, jest dla ptaków sprawà ˝y-
cia lub Êmierci. Ptak z brakami w upierzeniu,
piórami brudnymi czy posklejanymi, traci
zdolnoÊç lotu i warstw´ termoizolacyjnà.
Szybko ginie z zimna lub g∏odu, bo nie jest
w stanie znaleêç pokarmu albo pada ofiarà
drapie˝nika, przed którym nie mo˝e uciec.
Dlatego ptaki tyle czasu poÊwi´cajà na piel´-
gnacj´ upierzenia. Ka˝da choroba wp∏ywa
na stan piór, bo papuga si´ nie czyÊci. Czasa-
mi, miejsca zabrudzenia sà na tyle charaktery-
styczne, ˝e pomagajà postawiç diagnoz´. Pió-
ra zanieczyszczone ka∏em wokó∏ kloaki
Êwiadczà o biegunce. Sztywne, sklejone lub
zanieczyszczone pokarmem pióra pod brodà,
na policzkach, ale tak˝e – bardzo charaktery-
styczne – na czole, a czasami i na ciemieniu
– Êwiadczà o wymiotach. Zanieczyszczone
okolice nosa – o infekcji jamy nosowej i zatok.

Samo rozczesywanie piór na sucho do
utrzymania higieny nie wystarcza. Niezb´d-
nym elementem piel´gnacji i warunkiem
utrzymania piór w dobrej kondycji sà u pa-
pug kàpiele wodne. Ptasie pióra przystoso-
wane sà do kàpieli w mi´kkiej wodzie desz-
czowej, nie nale˝y wi´c stosowaç ˝adnych
dodatków, które by mog∏y osadzaç si´ na

nich. Najlepsza jest letnia, czysta, mi´kka
woda.

Upodobania, co do sposobu za˝ywania 
kàpieli, zale˝à od gatunku i indywidualnych
preferencji ptaka. Szczególne zapotrzebowa-
nie na kàpiele majà gatunki pochodzàce z tro-
pikalnych lasów deszczowych, jak piony,
amazonki, ary itp. Papugi te sà gotowe kàpaç
si´ codziennie i najch´tniej robià to w delikat-
nej mgie∏ce ze zraszacza. Cz´sto domagajà
si´ spryskiwania, a˝ nie przemoczà si´ do go-
∏ej skóry. Niektóre osobniki potem jednak
marznà – u takich papug lepiej wi´c nie do-
puszczaç do ca∏kowitego zamoczenia. Warto
zainwestowaç w zraszacz ciÊnieniowy, bo aby
zaspokoiç potrzeb´ kàpieli amazonki, przez
naciskanie dêwigni w zwyk∏ym zraszaczu,
trzeba du˝o si∏y i cierpliwoÊci. Niektóre, bar-
dziej oswojone, du˝e papugi ch´tnie kàpià si´
pod prysznicem w ∏azience, ale dla ma∏ych

ptaków taki strumieƒ wody jest zbyt silny. Pa-
pu˝ki faliste, nimfy, ∏àkówki i inne gatunki ma-
∏ych australijskich papu˝ek, znane sà z upodo-
bania do kàpieli w mokrej trawie i liÊciach.
Cz´Êç papug z kolei preferuje wod´ w szero-
kich, p∏askich naczyniach. Ptaki pluskajàce si´
w wodzie, machajàce skrzyd∏ami, trzepiàce
ogonem i stroszàce pióra muszà mieç du˝o
przestrzeni wokó∏ siebie. Nie nadajà si´ wi´c
dla nich ciasne, obudowane baseniki kàpielo-
we wieszane na zewnàtrz klatki. Papuga po
kàpieli nie je, nie fruwa, tylko siedzi i czeka, a˝
zupe∏nie wyschnie. Dopiero wtedy zaczyna
dziobem przeczesywaç sobie pióra, a po se-
ansie kosmetycznym – zaczyna jeÊç. Dlatego
lepiej nie kàpaç papugi póênym wieczorem,
bo nie zdà˝y zjeÊç kolacji.

Choroby jedynego gruczo∏u skórnego pta-
ków – kuprowego, mogà prowadziç do nad-
miernej produkcji t∏ustej wydzieliny, która

Dla zdrowego wyglàdu piór niezb´dne sà kàpiele, które papugi zazwyczaj uwielbiajà. 
Fot. I. Palczewska

Czyste pióra po kàpieli. Fot. I. Palczewska
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skleja pióra, zamiast czyniç je mi´kkimi i pu-
szystymi. 

Niedobory ˝ywieniowe bardzo szybko da-
jà o sobie znaç w postaci zmian wyglàdu
piór. Zmiany te sà cz´sto na tyle charaktery-
styczne, ˝e jednoznacznie pozwalajà okreÊliç
rodzaj niedoboru. G∏ówne sk∏adniki od˝yw-
cze, których brak lub niedostatek powoduje
zmiany w piórach, to witaminy i zwiàzki mi-
neralne oraz aminokwasy i kwasy t∏uszczo-
we. Niektóre aminokwasy, b´dàce sk∏adni-
kiem bia∏ek, i kwasy t∏uszczowe, b´dàce
sk∏adnikiem t∏uszczów, okreÊlane sà termi-
nem niezb´dne: niezb´dne aminokwasy
(NA) lub niezb´dne nienasycone kwasy t∏usz-
czowe (NNKT), poniewa˝, tak jak witaminy,
muszà byç dostarczane wraz z pokarmem,
bo organizm ptaka sam sobie ich nie potrafi
zsyntetyzowaç, a sà one mu niezb´dne do ̋ y-
cia. Brak lub niedobór tych substancji w die-
cie papug prowadzi do chorób, których obja-
wy dotyczà tak˝e piór. 

Keratyna jest wyjàtkowym bia∏kiem, two-
rzàcym, dzi´ki swej niemal krystalicznej
strukturze, lekkie, wytrzyma∏e konstrukcje
noÊne piór. Unikalna struktura wymaga uni-
kalnego sk∏adu – keratyna zawiera bardzo
du˝o aminokwasów siarkowych, których
w innych bia∏kach jest niewiele. Aminokwasy
siarkowe to: metionina, cystyna i cysteina.
Metionina dodatkowo nale˝y do aminokwa-
sów niezb´dnych. Brak metioniny i innych
niezb´dnych aminokwasów (argininy, fenylo-
alaniny, histydyny, lizyny, tryptofanu, treoni-
ny, izoleucyny i waliny) prowadzi do powa˝-
nych zaburzeƒ rozwoju pióra. Objawem
braku aminokwasów siarkowych jest fa∏do-
wanie si´ choràgiewek w lotkach. Niedobo-
rowi lizyny u papug przypisuje si´ zmian´ zie-
lonych piór w ˝ó∏te. Brak lizyny u drobiu 
prowadzi do zupe∏nego odbarwienia piór, ale
u papug nie obserwuje si´ tego zjawiska. Nie-
dostatek argininy prowadzi do powstawania
poskr´canych lotek. Przy uogólnionym braku
bia∏ka mo˝e pojawiç si´ tak˝e zbyt ma∏a iloÊç
aminokwasów endogennych, np. zale˝na od
tyroniny depigmentacja piór, bo organizm
sam nie jest w stanie zsyntetyzowaç ich
w wystarczajàcej iloÊci.

Niedobory NNKT zdarzajà si´ rzadziej,
poniewa˝ wiele zaliczanych do tej kategorii
kwasów t∏uszczowych wyst´puje w olejach
roÊlinnych w du˝ych iloÊciach, zw∏aszcza
kwas linolowy, nale˝àcy do rodziny omega-6.
Wyst´puje on w oleju sojowym i kukurydzia-
nym, nasionach s∏onecznika, dyni, sezamu

i w wi´kszoÊci orzechów. U ptaków karmio-
nych jednostronnie s∏onecznikiem mo˝e po-
jawiç si´ niedobór kwasu a-linolenowego,
nale˝àcego do rodziny kwasów omega-3,
którego s∏onecznik nie zawiera. Warto wi´c
podawaç papugom te˝ siemi´ lniane, kie∏ki
pszenicy i orzechy w∏oskie, bogate w kwas
a-linolenowy. Inne kwasy NNKT, np. kwas
arachidonowy, eikozapentaenowy (EPA), do-
kozaheksaenowy (DHA), wyst´pujà w pro-
duktach zwierz´cych. Zapotrzebowanie pta-
ków na NNKT nie jest dok∏adnie pozna-
ne. Suplementacja mo˝e mieç szczegól-
ne znaczenie u ptaków cierpiàcych na scho-
rzenia wàtroby.

Równie˝ niedostatek wielu witamin pro-
wadzi do zaburzeƒ w wyglàdzie piór. Najbar-
dziej znany jest objaw niedoboru ryboflawiny
(witaminy B2) w postaci nierozwini´tych,
„patyczkowatych” piór puchowych u kur-
czàt. Przy braku tej witaminy dochodzi tak˝e
do depigmentacji piór. Zbyt ma∏a iloÊç biotyny
(witaminy H) mo˝e przypominaç wirusowà
chorob´ dzioba i piór (PBFD) – twarde,
niep´kajàce os∏onki rosnàcych piór, rozwar-
stwianie si´ dzioba i pazurów. Niedobry 
witamin z grupy B powodujà zwi´kszo-
nà ∏amliwoÊç piór. Niedostateczna iloÊç choli-
ny u nimf prowadzi do charakterystycznego
wyrastania odbarwionych lotek i sterówek.
Za ma∏o kwasu pantotenowego, niacyny,
a tak˝e witaminy A i E, warunkujàcych prawi-
d∏owe funkcjonowanie naskórka, tak˝e po-
woduje zaburzenia struktury piór.

SpoÊród pierwiastków Êladowych dla prawi-
d∏owego rozwoju piór najwa˝niejsze sà: siarka,
miedê, ˝elazo, cynk, selen, jod i mangan.

Niedobory mogà powstawaç tak˝e wtór-
nie, kiedy na skutek nieprawid∏owego funk-
cjonowania organów wewn´trznych (st∏usz-
czenia lub marskoÊci wàtroby, neuropatycz-
nego rozszerzenia ˝o∏àdka), zaburzeniu ulega
przyswajanie i metabolizm sk∏adników od-
˝ywczych. U papugi z chorà wàtrobà mogà
pojawiç si´ objawy niedoboru witaminy A,
nawet je˝eli jest jej pod dostatkiem w spo˝y-
wanym pokarmie.

Zmiany w piórach, spowodowane z∏à die-
tà, niedoborami, zaburzeniami hormonalny-
mi i metabolicznymi, nie sà nieodwracalne.
Je˝eli choroba nie jest zaawansowana, prawi-
d∏owym leczeniem mo˝na przywróciç ptako-
wi zarówno zdrowie, jak i zdrowy wyglàd.

Jednak struktura i kolor piór mogà zmieniç
si´ tylko podczas pierzenia. Na efekty trzeba
wi´c czasami poczekaç nawet rok.

Zmiany w wyglàdzie piór, które pojawi∏y
si´ poza okresem wzrostu, mogà byç wyni-
kiem uszkodzenia mechanicznego, wyrwania,
˝ucia lub nadmiernie intensywnej piel´gna-
cji, które spowodowa∏a sama papuga lub 
inna, znajdujàca si´ w jej otoczeniu. Takie
pióra mogà wyglàdaç jak sko∏tunione, nie-
uczesane, mogà mieç przerzedzone pro-
mienie, nagie stosiny itp. Podobne objawy
pojawiajà si´ u ptaków pozbawionych mo˝-
liwoÊci kàpieli.

Ciekawym zachowaniem obronnym pa-
pug jest uwolnienie, pod wp∏ywem nag∏ego
stresu, np. ∏apania w r´k´, du˝ej iloÊci piór
naraz, bez dzia∏ania na nie si∏y zewn´trznej.
Najcz´Êciej sà to sterówki, ale zdarzajà si´
te˝ lotki, a nawet pióra okrywowe. Sà to
jednak wy∏àcznie pióra dojrza∏e. Pióra ro-
snàce nigdy nie sà w ten sposób odrzucane,
mogà byç najwy˝ej wyrwane si∏à. Wydaje si´,
˝e pióra sà uwalniane dzi´ki nag∏emu, silne-
mu skurczowi mi´Êni poruszajàcych nimi.

Przewlek∏y stres równie˝ mo˝e êle
wp∏ynàç na stan piór. Tylko papuga zrelak-
sowana i czujàca si´ bezpiecznie, b´dzie
poÊwi´caç odpowiednio du˝o czasu na pie-
l´gnacj´ piór, pudrowanie, nat∏uszczanie
i kàpiele. Papuga w depresji, spi´ta i odczu-
wajàca dyskomfort, zaniedbuje czynnoÊci
higieniczne.

Niedobory witamin z grupy B powodujà
zwi´kszonà ∏amliwoÊç piór. Fot. G. Reclos
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