
Wie le cho rób za rów no za kaê nych, jak i nie za kaê nych, wy wo ∏u je zmia ny w wy glà -
dzie piór. Nie któ rym ze scho rzeƒ, wy ni ka jà cym z nie pra wi d∏o wej pie l´ gna cji pta -
ków, z∏ych wa run ków Êro do wi sko wych, nie pra wi d∏o we go ˝y wie nia, mo˝ na za po -
biec, ry zy ko nie któ rych, zw∏asz cza za kaê nych, mo˝ na ogra ni czyç prze strze ga jàc za -
sad hi gie ny i pro fi lak ty ki, innym, jak np. no wo two rom, na ra zie za po bie gaç nie po tra -
fi my, ale za wsze war to ob ser wo waç pió ra, bo zmia ny za cho dzà ce w ich wy glà -
dzie sà cz´ sto pierw szym, a cza sa mi je dy nym sy gna ∏em alar mo wym, ˝e coÊ z∏e -
go dzie je si´ z na szà pa pu gà.
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Z∏y stan zdrowia wp∏ywa na ogólny wyglàd piór. Fot. W∏. Kwiatkowski

Po znaç pa pu g´ po pió rach...
Cz´Êç II. Cho ro by

dr n. przyr. Iwo na Pal czew ska
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Wre gu la cj´ prze bie gu pie rze -
nia, wzro stu i roz wo ju piór za an ga -
˝o wa ny jest ca ∏y uk∏ad do krew -

ny pta ka i za bu rze nia funk cji ró˝ nych gru czo -
∏ów wp∏y wa jà na wy glàd piór. Za bu rze nia funk -
cji uk∏a du pod wzgó rzo wo -przy sad ko we -
go, ze wzgl´ du na je go funk cje re gu la cyj ne w od -
nie sie niu do wszyst kich na rzà dów do krew -
nych, ma jà bar dzo zró˝ ni co wa ny wp∏yw na pió -
ra. Nad miar hor mo nów tar czy cy po wo du je, za -
le˝ nie od wie ku pta ków, wy ra sta nie od bar wio -
nych piór lub piór ze stre fa mi de pig men ta -
cji i wzmo ̋ o nej pig men ta cji. Od wrot nie – nie do -
bór hor mo nów tar czy cy po wo du je u kur, go ∏´ -
bi i ka czek cha rak te ry stycz nà zmia n´ struk tu -
ry piór – wy ra sta jà wy d∏u ̋ o ne, po strz´ pio -
ne, po zba wio ne pro my ków, jak by „ko ron ko -
we” pió ra. Do cho dzi rów nie˝ do po wsta wa -
nia od bar wio nych stref w po bli ̋ u sto si -
ny. Co cie ka we, u pa pu ̋ ek fa li stych, u któ -
rych cz´ sto wy st´ pu je nie do czyn noÊç tar czy -
cy, pió ra zwy kle wy glà da jà zdro wo. Nad -
miar hor mo nów p∏cio wych u sam ców pa -
pug mo ̋ e pro wa dziç do sa mo oka le cza nia
– u nimf wy st´ pu je cha rak te ry stycz ne wy sku by -
wa nie piór i ra nie nie skó ry na spodniej stro -
nie skrzy de∏.

Prze wle k∏e za pa le nie, st∏usz cze nie czy mar -
skoÊç wà tro by wp∏y wa na me ta bo lizm wie -
lu zwiàz ków che micz nych bio rà -
cych udzia∏ w bu do wie i re gu la cji roz wo -
ju piór, co pro wa dzi do zmian ich ko lo ru i struk -
tu ry. Me cha ni zmy po wsta wa nia za bu -
rzeƒ w ubar wie niu piór pa pug mo gà byç dwo ja -
kie:

1. za bu rze nie struk tu ry war stwy gàb cza -

stej pió ra i war stwy me la ni no wej oraz za k∏ó ce -
nie roz pra sza nia Êwia t∏a, w wy ni ku cze go za ni ka -
jà bar wy struk tu ral ne – zie lo na i nie bie ska (pió -
ro nie bie skie bàdê zie lo ne sta je si´ ˝ó∏ te, bru nat -
ne lub czar ne);

2. zmia ny za war to Êci psit ta cin – po ja wie -
nie si´ czer wo nych, po ma raƒ czo wych al bo ˝ó∏ -
tych piór tam, gdzie ich byç nie po win no lub od -
wrot nie – od bar wie nie piór.

Za nik barw struk tu ral nych – zie lo nej i nie bie -
skiej – jest szcze gól nie cha rak te ry stycz ny dla zie -
lo nych pa pug, jak ama zon ki czy pio ny. Zie lo -
ne pió ra sta jà si´ czar no -brà zo we i wy glà da -
jà jak by je ktoÊ wy sma ro wa∏ zu ̋ y tym ole jem sil -
ni ko wym. U ˝a ko z cho rà wà tro bà mo gà po ja -
wiaç si´ – za miast sza rych – ró ̋ o we pió -
ra, zw∏asz cza w oko li cach pod udzi, uj Êcia klo -
aki i pier si. U nimf, g∏ów nie sa mic, w miej sce ̋ ó∏ -
tych piór na g∏o wie po ja wia jà si´ po ma raƒ czo -
we, zaÊ u ar – w miej sce czer wo nych – wy ra sta -
jà pió ra ̋ ó∏ te. Za bu rze nia struk tu ry ke ra ty ny po -
wo du jà tak ̋ e kru choÊç i ∏am li woÊç piór, któ -
rych koƒ ce szyb ciej si´ nisz czà i wy glà da jà jak po -
strz´ pio ne, „wy gry zio ne przez mo le”. Ob -
jaw ten cz´ sto jest my lo ny z ob ra zem ˝e ro wa -
nia tzw. pió ro ja dów (wszo ∏y, Mal lo pha ga) i pa pu -
ga nie po trzeb nie jest le czo na prze ciw pa so ̋ y -
tom ze wn´trz nym, któ rych nie ma, a le -
ki nie sà obo j´t ne dla jej cho rej wà tro by. Owa -
dy te sà na ty le du ̋ e, ˝e zna le zie nie ich w pió -
rach nie stwa rza pro ble mu. W skraj nych przy -

pad kach ∏am li we sta jà si´ ca ∏e pió ra. Ela stycz -
noÊç tra cà tak ̋ e pro mie nie, sto si ny lo tek i ste ró -
wek, co po wo du je, ˝e np. ogon pa pu gi wy glà -
da jak roz ca pie rzo na mio t∏a. Przy czyn ta kie -
go wy glà du upa tru je si´ cz´ sto w nad ru chli wo -
Êci pta ka, cia snej klat ce, z∏ym roz miesz cze -
niu ˝er dzi, a praw dzi wà przy czy nà jest nie pra wi -
d∏o we ˝y wie nie, pro wa dzà ce do cho rób wà tro -
by i za bu rzeƒ me ta bo licz nych.

Na d∏u gich pió rach, zw∏asz cza lot kach i ste -
rów kach, ob ser wu je sí  cza sa mi po przecz ne stre -
fy prze rze dzo nej struk tu ry pió ra. Sà to tzw. prà˝ -
ki g∏o do we, wi docz ne pod Êwia t∏o ja ko przej rzy -
ste, po przecz ne li nie na cho rà giew ce, pro sto pa -
d∏e do sto si ny. Pod mi kro sko pem wi -

Choroby gruczo∏u kuprowego mogà prowadziç
do nadmiernej produkcji t∏ustej wydzieliny,

która skleja pióra, zamiast czyniç je mi´kkimi 
i puszystymi. Fot. arch. autorki.

Ta rozella zacz´∏a niszczyç sobie póra po przeniesieniu z woliery ogrodowej do ogrzewanego pomieszczenia. Fot. C. Szejgis



daç, ̋ e w ob sza rach tych brak pro my ków, a pro -
mie nie mo gà byç cien kie i po gi´ te. W j´ zy ku an -
giel skim, dla okre Êle nia prà˝ ków g∏o do -
wych, sto su je si´ na zw´ „stress bars”. Jest to na -
zwa o ty le lep sza od pol skiej, ˝e do po wsta -
nia stre fy za bu rze nia struk tu ry pió ra pa pu -
ga wca le nie mu si g∏o do waç. Przy czy nà mo -
gà byç nie do bo ry po kar mo we, cho ro -
ba, ale i sam stres – sa mo po da nie zdro we -
mu pta ko wi „hor mo nów stre su”, kor ty ko ste ri -
dów, po wo du je po wsta nie prà˝ -
ków. Wzrost pió ra to pro ces tak 
de li kat ny, ˝e, np. u pi skl´ cia ary, prà˝ ki na ste -
rów kach mo gà si´ po ja wiç po chwi lo wym prze -
grza niu, nie do grza niu, przej Êcio wym nie do ma -
ga niu wo la spo wo do wa nym np. po da -
niem zbyt zim ne go po kar mu. Ste rów ki pi skl´ -
cia ary ro snà w za wrot nym tem -
pie, do 0,5 cm na do b´ (!), i za pi sa -
na jest w nich ca ∏a hi sto ria ˝y cia pta ka. Ho dow -
cy sztucz nie wy cho wu jà cy pi skl´ ta ar twier -
dzà cza sa mi, ˝e nie spo sób wy cho waç pta -
ka, któ ry by nie mia∏ choç jed ne go prà˝ ka na ste -
rów kach i prà˝ ki mu szà byç. A jak dzi -
kie ary w Ama zo nii wy cho wu jà swo je pi skl´ -
ta bez prà˝ ków?

Cho ro bà, któ ra na wet swà na zw´ wzi´ -
∏a od cha rak te ry stycz nych zmian ob ser wo wa -
nych w upie rze niu cho rych pta ków, jest cho ro -
ba dzio ba i piór (PBFD, Psit ta ci ne Be ak and Fe -
ather Di se ase). Jest to cho ro ba za kaê na, wi ru so -
wa – wi rus, na le ̋ à cy do gru py cir ko wi ru -
sów, pier wot nie in fe ku je ko mór ki uk∏a du lim fa -
tycz ne go je lit i to reb k´ Fa bry cju sza, na st´p -
nie gra si c´, wà tro b´, a na koƒ cu tkan ki epi der -
mal ne: na skó rek, pió ra, dziób, pa zu ry.

Ob ja wy nie do ty czà wi´c tyl ko piór i tkan -
ki ro go wej dzio ba, choç sà one naj ∏a twiej -
sze do za ob ser wo wa nia. Mo˝ na je jed nak za ob -
ser wo waç wy ∏àcz nie w przy pad ku prze wle -
k∏ej po sta ci cho ro by. W po sta ci ostrej pta ki cz´ -
sto pa da jà bez ˝ad nych sy gna ∏ów ostrze gaw -
czych lub Êmierç po prze dza jà nie cha rak te ry -
stycz ne ob ja wy neu ro lo gicz ne (sza∏, agre sja), zie -
lo na bie gun ka itp.

Bar dzo cz´ sto pierw sze ob ja wy da jà si´ 
za ob ser wo waç w szyb ko ro snà cych pió rach pu -
chu pu dro we go – usta je pro duk cja pu dru, pa pu -
ga sta je si´ mniej „wo do od por na”, a u ga tun -
ków sil nie si´ pu dru jà cych i z czar ny mi dzio ba -
mi, jak ˝a ko czy ka ka du – dzio by sta jà si´ czar -
ne i b∏ysz czà ce, bez pu dro we go na lo tu. Pod -
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Prze wle k∏e cho ro by wà tro by po wo du jà za bu -
rze nia struk tu ry pro mie ni i pro my ków, co po -
wo du je, ˝e pió ra wy glà da jà jak roz ca pie rzo na
mio t∏a. Fot. I. Palczewska
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czas pie rze nia, w dud kach no wo wy ra sta jà -
cych piór, wi docz ne sà wy le wy krwa we. Ta -
kie pió ra cz´ sto za mie ra jà bez osià gni´ cia osta -
tecz nej wiel ko Êci. U pod sta wy pió ra two -
rzà si´ cha rak te ry stycz ne zgru bie nia lub/i prze -
w´ ̋ e nia i pió ro wy pa da. W dud kach piór, któ -
re osià gnà osta tecz nà wiel koÊç i po zor nie wy glà -
da jà zdro wo, po zo sta jà wy bro czy ny za schni´ -
tej krwi, szcze gól nie wi docz ne u bia ∏ych pta -
ków ja ko czar ne kre secz ki i plam ki. Po chew -
ki ro snà cych piór sta jà si´ twar de, miej sca -
mi zgru bia ∏e, miej sca mi prze w´ ̋ o ne. Po ja wia -
jà si´ po d∏u˝ ne szcze li ny w sto si nach, nie któ -
re pió ra pu cho we nie roz k∏a da jà si´ i po zo sta -
jà w po sta ci twar dych pa tycz ków.

U ga tun ków z ro dza ju Neo phe ma cz´ sto je -
dy nym ob ja wem jest ma so we wy pa da-
nie piór, któ re mo˝ na lek ko wy cià gaç ze skó -
ry. Rów nie˝ zmia ny bar wy wy ra sta jà -
cych piór mo gà byç ob ja wem wcze sne go sta -

dium PBFD: u ˝a ko wy ra sta jà pió ra ró ̋ o -
we, u zie lo nych ga tun ków pa pug – ˝ó∏ te, u sa -
mic barw nic two rzy si´ cha otycz na mie szan -
ka piór czer wo nych i fio le to wych, u lo ry czar -
nej za ob ser wo wa no za st´ po wa nie czar -
nych piór – czer wo ny mi. Cz´ sto ta kie pta -
ki, z nie ty po wym upie rze niem, we wcze -
snym sta dium cho ro by, gdy nie ma jesz cze in -
nych ob ja wów, sprze da wa ne sà ja ko no -
wa, atrak cyj na mu ta cja. Przed na by ciem ta kie -
go pta ka na le ̋ y co naj mniej dwu krot nie wy ko -
naç ba da nie w kie run ku PBFD. PBFD jest cho ro -
bà Êmier tel nà, nie ma na nià le kar stwa. Szcze -
pion ka jest w fa zie te stów, wi´c naj wa˝ niej -
sza jest pro fi lak ty ka. Wi rus prze no si si´ dro -
gà wziew nà wraz z pu drem lub py ∏em z wy su -
szo nych od cho dów cho rych pta ków. Mo˝ -
na wi´c przy nieÊç wi ru s na ubra niu, w∏o -
sach czy skó rze, b´ dàc z wi zy tà u w∏a Êci cie -
la cho re go pta ka. Praw do po do bieƒ stwo za ka ̋ e -

nia jest oczy wi Êcie mniej sze ni˝ przy bez po Êred -
nim kon tak cie pta ków, bo iloÊç czà stek wi ru -
sa b´ dzie ma ∏a, tym nie mniej ry zy ko ist nie je.

In nà cho ro bà, któ rej ob ja wy do ty -
czà piór, jest fran cu skie pie rze nie (BFD, Bud ge ri -
gar Fled gling Di se ase). Jest to rów nie˝ cho ro -
ba wi ru so wa, wy wo ∏y wa na przez wi rus z gru -
py po lyoma, w skró cie APV (Avian Po lyoma Vi -
rus). Po staç za ka ̋ e nia APV, wy st´ pu je wy ∏àcz -
nie u pa pu ̋ ek fa li stych. In ne ga tun ki pa -
pug te˝ si´ mo gà za ra ziç wi ru sem. Nie któ -
re sà szcze gól nie po dat ne, jak ko nu ry, nie roz -
∏àcz ki, barw ni ce, a nie któ re od por niej sze, jak ka -
ka du i ˝a ko, ale cho ro ba prze bie ga u nich ina -
czej: u pi sklàt do okre Êlo ne go wie ku (ró˝ ne -
go u ró˝ nych ga tun ków) za ka ̋ e nie koƒ -
czy si´ w du ̋ ym pro cen cie Êmier cià, zaÊ do ro -
s∏e pta ki cho ru jà bez ob ja wo wo, sta jàc si´ bez ob -
ja wo wy mi no si cie la mi. Wy da je si´, ˝e wi -
rus nie mo ̋ e wy wo ∏aç cho ro by u do ro s∏e go pta -
ka, chy ba ˝e jest on jed no cze Ênie za in fe ko wa -
ny wi ru sem PBFD.

Fran cu skie pie rze nie wy st´ pu je tyl ko u m∏o -
dych pa pu ̋ ek fa li stych tu˝ przed opusz cze -
niem gniaz da. Cho ro ba ob ja wia si´ ty -po wy -

Papu˝ka falista ze Êwierzbem.

Gdyby pióra wokó∏ kloaki by∏y zabrudzone
odchodami, Êwiadczy∏oby to o chorobie uk∏adu
pokarmowego. Fot. I. Palczewska

Pióra wokó∏ oczu mogà zaczàç wypadaç po przeniesieniu do ogrzewanego pomieszczenia lub przy
zapaleniu spojówek. Fot. G. Reclos



mi zmia na mi w pió rach, wy pa da niem
lo tek i ste ró wek, co pro wa dzi do trwa ∏ej nie -
zdol no Êci lo tu. Po nie wa˝ wy pa da jà tyl ko pió -
ra znaj du jà ce si´ w fa zie wzro stu, wy st´ pu je cha -
rak te ry stycz ny sche mat utra ty piór: zwy kle wy -
pa da jà sy me trycz nie, w obu skrzy d∏ach, wszyst -
kie lot ki z wy jàt kiem ostat nich (naj bar dziej ze -
wn´trz nych) lo tek pierw sze go rz´ du, któ -
re ukoƒ czy ∏y ju˝ roz wój. Wo kó∏ bro da wek, po -
zo sta ∏ych po utra co nych pió -

rach, nie ma zmian za pal nych skó ry, ale wi docz -
ne sà wy bro czy ny krwa we. Wzrost piór, któ -
re nie wy pa d∏y, ule ga za ha mo wa niu. Rza -
dziej zda rza si´ wy jàt ko wo ci´˝ ki prze bieg cho -
ro by, gdy wy pa da jà tak ̋ e drob ne pió ra okry wo -
we i w efek cie pa pu˝ ka sta je si´ na trwa -
∏e mniej lub bar dziej ∏y sa. Pió ra ni gdy nie od ra sta -
jà w nor mal nej po sta ci. Ta kie pa pu˝ ki – „pie chu -
rzy” – prze ̋ y wa jà, ale sta jà si´ no si cie la mi wi ru -
sa. Po za tà for mà cho ro by, rów nie˝ u pa pu -
˝ek fa li stych, wy st´ pu je po staç ostra za ka ̋ e -
nia wi ru sem APV, pro wa dzà ca do Êmier -
ci, jak i bez ob ja wo we no si ciel stwo.

Ko lej nà cho ro bà, o do tych czas nie zna -
nym pod ∏o ̋ u, choç po dej rze wa ne jest pod ∏o -
˝e wi ru so we, jest po li fo li ku lo za (Psit ta ci ne Pru ri -
tic Po ly fol li cu li tis, PPPF). Ob ja wia si´ spe cy ficz -
nym za bu rze niem roz wo ju pió ra, po le ga jà -
cym na wy ra sta niu z jed nej bro daw ki, za -
miast jed ne go pió ra – dwóch al bo i wi´ cej. Cho -
ro ba wy st´ pu je naj cz´ Êciej u nie roz ∏à czek, pa pu -
˝ek fa li stych i ka nar ków, choç spo ra dycz nie spo -
ty ka na jest tak ̋ e u nimf, lo rys oraz barw nic i do -
ty czy piór w oko li cy krzy ̋ o wej i z ty ∏u szyi. Wy -
ra sta jà ce pió ra sà krót kie, zwy kle niero zw in -
i´te. Cza sa mi two rzà si´ tak ̋ e du ̋ e cy sty wy pe∏ -
nio ne ke ra ty nà. Prze wle k∏e mu sta no wi za pal ne -
mu oko licz nych tka nek to wa rzy szy cz´ -
sto ostry Êwiàd, co sk∏a nia pa pu g´ do sa mo oka -
le cza nia.

Sta ny za pal ne skó ry, wy wo ∏a ne przez ró˝ ne -
go ro dza ju drob no ustro je, bak te rie, dro˝ d˝a -
ki, mo gà pro wa dziç do utra ty piór, choç zwy -

kle sà to in fek cje wtór ne, a pier wot na przy czy -
na cho ro by jest in na.

Pro blem aler gii wÊród pta ków do mo -
wych zo sta∏ do tych czas w s∏a bym stop niu po -
zna ny, jed nak ska la te go zja wi ska na ra sta. Pta -
ki mo gà si´ uczu laç na ró˝ ne sub stan cje. Ga -
ma po ten cjal nych aler ge nów w na szych do -
mach jest bar dzo sze ro ka: kurz, Êrod ki czy sto -
Êci sto so wa ne do my cia kla tek, ˝er dzi, ludz -
kie ko sme ty ki, dym pa pie ro so wy i sub stan -
cje smo li ste osa dza jà ce si´ na r´ kach pa la czy ty -
to niu itp. WÊród pa pug wzra sta wy st´ po wa -
nie aler gii po kar mo wych, co jest
za pew ne zwià za ne z co raz po wszech niej -
szym wÊród pro du cen tów do da wa -
niem do kar my syn te tycz nych barw ni -
ków, Êrod ków aro ma ty zu jà cych, kon ser wan -
tów, su ple men tów, z któ ry mi pa pu gi ni -
gdy nie sty ka ∏y si´ w na tu rze, np. glo nów mor -
skich – spi ru li ny. Opi sa ny zo sta∏ przy pa -
dek barw ni cy, cier pià cej na za bu rze nia neu ro lo -
gicz ne, tzw. toe -tap ping, u któ rej ob ja wy po ja -
wi ∏y si´ z chwi là wpro wa dze nia do die ty spi ru -
li ny i ustà pi ∏y sa mo ist nie po wy eli mi no wa niu te -
go su ple men tu. Sa ma prze ko na -
∏am si´ o tym, ˝e mo ja ama zon ka jest aler gicz -
kà, kie dy po zje dze niu po zio mek za cz´ ∏a ki -
chaç wod ni stà wy dzie li nà, a na no sie po ja wi -
∏y si´ jej czer wo ne bà ble. Ob ja wy aler gii mo -
gà byç ró˝ ne. Je Êli re ak cja na aler gen ob ja -
wia si´ w po sta ci Êwià du skó ry, mo ̋ e to sk∏a -
niaç pa pu g´ do ˝u cia, sku ba nia, a na wet wy ry -
wa nia so bie piór.
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Je˝eli papuga sama wyskubuje lub niszczy sobie pióra, zawsze w miejscach,
do których nie mo˝e dosi´gnoàç dziobem, pióra sà normalne.  Fot. A. Dzia∏owski   Fot. W∏. Kwiatkowski

Sil ny Êwiàd to wa rzy szà cy wie lu cho ro bom po -
wo du je, ˝e pa pu ga nie tyl ko wy ry wa so bie pió -
ra, ale i ra ni si´ do krwi.  Fot. W∏. Kwiat kow ski
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Sil ny Êwiàd skó ry to wa rzy szyç mo ̋ e wie lu scho -

rze niom. Oprócz wspo mnia nych scho rzeƒ wà tro -

by, sil ny Êwiàd od czu wa jà pta ki za ka ̋ o ne pa so ̋ y ta -

mi prze wo du po kar mo we go: ni cie nia mi, ob leƒ ca -

mi, p∏a ziƒ ca mi, a szcze gól nie pier wot nia ka mi z ro -

dza ju Giar dia. W przy pad ku za ka ̋ e nia Giar -

dia sp. pta ki wy ry wa jà so bie pió ra na pier si, ra mio -

nach, brzu chu, we wn´trz nej stro nie ud, pod skrzy -

d∏a mi, rza dziej na grzbie cie, cz´ sto krzy -

czàc przy tym z bó lu. Pta ki mo gà nie tyl ko wy ry -

waç so bie pió ra, ale rów nie˝ ra niç si´ do krwi.

Sa mo dziel ne wy sku by wa nie so -

bie piór przez pa pu g´, któ re mu cz´ sto to wa -
rzy szy sa mo oka le cza nie, to osob ne, bar dzo z∏o -
˝o ne za gad nie nie, któ re mu na le ̋ a ∏o by po Êwi´ -
ciç osob ny cykl ar ty ku ∏ów. Ist nie je ten den -
cja uprasz cza nia spra wy: pa pu ga sa ma si´ sku -
bie – to jest sku ba nie psy chicz ne, nu -
dzi si´, brak jej za ba wek i czu je si´ sa mot -
na. Zw∏asz cza, je ̋ e li jest to du ̋ a pa pu ga, przy -
czyn upa tru je si´ w pro ble mach be ha wio ral -
nych. Oso bi Êcie uwa ̋ am, ˝e w wi´k szo Êci przy -
pad ków, tzw. „sku ba nia psy chicz ne go”, pa pu -
ga nie cier pi wy ∏àcz nie z nu dów i bra ku za ba -

wek, ale cier pi fi zycz nie z po wo du cho ro by, in -
fek cji, pa so ̋ y tów lub aler gii. Cza sa mi pa pu -
ga oka le cza skó r´ nad po ∏o ̋ o nym pod nià bo là -
cym na rzà dem, cza sa mi cier pi na nie mo˝ li -
wy do wy trzy ma nia Êwiàd, któ re mu ulg´ przy -
no si tyl ko roz dra pa nie skó ry do krwi. Dia gno -
sty ka oka le cza nia si´ pa pug jest bar dzo z∏o ̋ o -
na, ale za wsze naj pierw na le ̋ y od wie dziç we te -
ry na rza, spe cja li st´ od pta ków, by wy klu -
czyç przy czy ny fi zycz ne, a do pie ro po tem ana li -
zo waç be ha wior.

Zaawansowane stadium PBFD. Fot. A. Kruszewicz

Wy pa da nie nie w pe∏ ni wy ro Êni´ tych piór i obec noÊç
wy bro czyn krwa wych w dud ce mo ̋ e byç wcze snym
ob ja wem PBFD. 
Fot. A. Dzia∏owski

U ˝ako wyrastanie ró˝owych piór w miejsce szarych mo˝e byç objawem PBFD, ale równie˝ schorzeƒ wàtroby. Fot. A. Dzia∏owski


