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PPo czàt ku jà cy ho dow cy go ∏´ bi cz´ sto
mie wa jà pro ble my z oce nà sta nu zdro -
wia na by wa nych w ró˝ nych oko licz no -

Êciach pta ków. Po ni ̋ ej opi sa ne zo sta ∏y naj -
wa˝ niej sze ele men ty sk∏a da jà ce si´ na ba da -
nie pta ka oraz pod sta wo we ob ja wy cho ro -
bo we. Ar ty ku∏ ten nie ma na ce lu na uki sa -
mo dziel ne go dia gno zo wa nia cho rób, ale ma
po bu dziç wy obraê ni´ i zdo pin go waç do wi -
zy ty u spe cja li sty. 

Do Êwiad cze ni ho dow cy wie dzà, ˝e naj -
wa˝ niej sza jest pro fi lak ty ka, dla te go w wi´k -
szych go ∏´b ni kach sto so wa ne sà szcze pie nia
prze ciw ko ospie, pa ra myk so wi ro zie i sal mo -
nel lo zie. Ama to rzy, po czàt ku jà cy w∏a Êci cie le
nie wiel kich stad la ta jà cych go ∏´ bi, na ra ̋ e ni sà
na za cho ro wa nia pta ków z po wo du bra ku
ich ochro ny przed in fek cja mi, a tak ̋ e w wy -
ni ku kon tak to wa nia si´ go ∏´ bi ho dow la nym
z dzi ki mi, któ re cz´ sto sà bez ob ja wo wy mi
no si cie la mi in fek cji bak te ryj nych i wi ru so -
wych, a tak ̋ e ró˝ ne go ty pu pa so ̋ y tów. 

Za wsze pierw szà czyn no Êcià po win no byç
spraw dze nie kon dy cji pta ka. Ro bi my to po -
przez oma cy wa nie mi´ Êni pier sio wych.
Grze bieƒ most ka nie po wi nien byç wy czu -
wal ny, a mi´ Ênie po obu stro nach ma jà byç
wy pu k∏e. Przy oka zji zwra ca my uwa g´ na sy -
me tri´ mi´ Êni i kszta∏t most ka – je Êli nie jest
to li nia pro sta, ozna cza to nie do bo ry,
w szcze gól no Êci Ca w okre sie od cho wu, co
re gu lar nie wi du je si´ u fi li gra no wej bu do wy
srebr nia ków lub srok. 

Gdy trzy ma my pta ka w r´ kach, sprawdê -
my tak ̋ e stan upie rze nia. Pió ra po win ny byç
czy ste, g∏ad kie i ma jà do k∏ad nie przy le gaç do
cia ∏a. Ba da my pió ra pod kà tem ek to pa so ̋ y -
tów. Ulu bio ny mi miej sca mi ich by to wa nia
jest g∏o wa i re jon pod skrzy d∏a mi. „Zgry zio -
ne” pió ra Êwiad czà o obec no Êci pió ro ja dów.
Pió ra po wy ry wa ne, ob na ̋ a jà ce za czer wie -
nio nà skó r´, mo gà Êwiad czyç o in wa zji
krwio pij nych roz to czy – jest to po wa˝ ny
pro blem do ty czà cy ca ∏e go go ∏´b ni ka. Nie na -
le ̋ y lek ce wa ̋ yç ek to pa so ̋ y tów, gdy˝ nie po -
ko jà one pta ki i mo gà za bu rzaç wy sia dy wa -
nie jaj, a na wet do pro wa dziç do Êmier ci m∏o -
dych. Prze no szà te˝ one cho ro by (bak te ryj -

ne i wi ru so we) i bar dzo êle Êwiad czà o sta nie
hi gie nicz nym ho dow li. Obec noÊç ek to pa so -
˝y tów na ku po wa nym pta ku po win na byç dla
na byw cy po wa˝ nym ostrze ̋ e niem. Ba da jàc
upie rze nie, zwra ca my uwa g´ na iloÊç i ja koÊç
no wo ro snà cych piór oraz za bru dze nia
w oko li cy klo aki. Brud ne pió ra Êwiad czà
o tym, ˝e ptak nie jest w sta nie ich czy Êciç.
Dzie je si´ tak wte dy, gdy jest on moc no os∏a -
bio ny. War to do daç, ˝e u go ∏´ bi wa˝ nà ro l´

w za cho wa niu w∏a Êci we go sta nu upie rze nia
od gry wa pu der pro du ko wa ny przez spe cjal -
ne pió ra – pu der ten mo ̋ e dzia ∏aç dra˝ nià co
na dro gi od de cho we lu dzi, mo ̋ e tak ̋ e na
swej po wierzch ni prze no siç bak te rie (tak ̋ e
na lu dzi!). Dla te go tak wa˝ nà ro l´ od gry wa
pra wi d∏o wa wen ty la cja w go ∏´b ni ku.

Po kon tro li upie rze nia po win ni Êmy spraw -
dziç stan skrzy de∏, po przez ich mak sy mal ne
roz ∏o ̋ e nie. Nie po ko jà ce sà przy kur cze, asy -

Oce na sta nu zdro wia go ∏´ bi
Agniesz ka Czuj kow ska 

Pió ro ja dy sk∏a da jà ja ja przy na sa dzie pro mie ni.

Pió ro jad w ca ∏ej oka za ∏o Êci.
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me tria oraz wszel kie zgru bie nia na sta wach.
Te ostat nie mo gà wy ni kaç z de po zy cji mo -
cza nów przy ska zie mo cza no wej lub to wa -
rzy szyç sal mo nel lo zie – wte dy ten sam pro -
blem do ty czy wie lu pta ków w sta dzie. Sal -
mo nel lo zie to wa rzy szà bie gun ki, ogól na
Êmier tel noÊç w sta dzie, a tak ̋ e ob ja wy ze
stro ny oÊrod ko we go uk∏a du ner wo we go.
Zgru bie nia na sta wach, któ rym nie to wa rzy -
szà ob ja wy ogól ne, mo gà wy ni kaç nie tyl ko
z uta jo nej, prze wle k∏ej for my sal mo nel lo zy,
ale tak ̋ e z ura zów me cha nicz nych lub gu -
zów, np. t∏usz cza ków. Je Êli zgru bie nia na skó -
rze wy st´ pu jà nie tyl ko w re jo nie skrzy de∏,
ale tak ̋ e wo kó∏ dzio ba, oczu oraz w oko li cy
klo aki, to ma my naj praw do po dob niej do
czy nie nia z ospà. Ta ki ptak mo ̋ e byç Êmier -
tel nym za gro ̋ e niem dla ca ∏e go sta da. 

Asy me tri´ skrzy de∏ do brze wi daç tak ̋ e na
pta ku sto jà cym, ale unie sie nie lub opusz cze -
nie skrzy d∏a mo ̋ e byç wy ni kiem ura zu me -
cha nicz ne go. Ro ko wa nie za le ̋ y od roz le g∏o -
Êci ura zu i je go ro dza ju. 

W ob r´ bie g∏o wy i szyi zwra ca my uwa g´
na oczy, dziób i wo le. Za wsze war to spraw -
dziç, czy wo le jest pe∏ ne. U zdro we go go ∏´ -
bia za wsze po win no znaj do waç si´ w nim
ziar no. Je Êli wo le jest wy pe∏ nio ne jed no rod -
nà lep kà ma sà, a kon dy cja pta ka jest wy raê -
nie z∏a, war to otwo rzyç dziób i spraw dziç,
czy nie wy czu wa my za pa chu zgni li zny lub za -
kwa su chle bo we go – w obu sy tu acjach spra -
wa jest po wa˝ na. Ato nia, czy li za stój wo la,
mo ̋ e mieç wie le przy czyn. To wa rzy szà jej

Wy god ny spo sób trzy ma nia go ∏´ bi.

Pió ro ja dy naj ∏a twiej wy kryç u bia ∏ych pta ków.

Roz ∏o ̋ e nie skrzy d∏a umo˝ li wia oce n´ bu do wy piór i sta wów.
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zwy kle in fek cje bak te rii i dro˝ d˝a ków, co do -
dat ko wo ob cià ̋ a pta ka i wy ma ga na tych mia -
sto wej in ter wen cji le ka rza. Oczy spuch ni´ te,
po kry te wy si´ kiem, z to wa rzy szà cym sta -
nem za pal nym za tok po do czo do ∏o wych, po -
win ny nas po wa˝ nie za alar mo waç. Stan ta ki
mo ̋ e Êwiad czyç o my ko pla zmo zie lub chla -
my dio zie, z któ rych ostat nia jest nie bez -
piecz na dla lu dzi. Kro sty wo kó∏ dzio ba i oczu
mo gà Êwiad czyç o prze cho ro wa niu ospy –
ta ki ptak po wi nien byç wy eli mi no wa ny ze
sta da, jest bo wiem no si cie lem wi ru sa i sta no -
wi za gro ̋ e nie, szcze gól nie dla m∏o dych
osob ni ków. Dziób de li kat nie roz chy la my –
po zwa la nam to oce niç stan ja my ust nej. Se -
ro wa te zmia ny mo gà byç wy ni kiem try cho -
mo na do zy (rz´ sist ko wi cy). Cho ro ba ta po -
wo do wa na jest przez pier wot nia ki i prze no -
si si´ pod czas kar mie nia m∏o dych, a tak ̋ e
po przez brud ne po id∏a. W za awan so wa nym
sta dium utrud nia przyj mo wa nie po kar mu
i roz wi ja si´ w na rzà dach we wn´trz nych, po -
wo du jàc Êmierç pta ka. Zmia ny w Êlu zów ce
ja my ust nej mo gà Êwiad czyç te˝ o nie do bo -
rze wi ta mi ny A, dro˝ d˝y cy czy ka pi la rio zie. 

Ostat nim punk tem b´ dzie oglà da nie oko -
li cy klo aki oraz de li kat ne oma cy wa nie po -
w∏ok brzusz nych. Jest to szcze gól nie wa˝ ne
u sa mic – z ró˝ nych przy czyn do cho dziç mo -
˝e do za trzy ma nia ja ja lub je go wpad ni´ cia
do ja my cia ∏a. Ta kie mu wpad ni´ ciu to wa rzy -
szy za pa le nie otrzew nej, trud no Êci od de cho -
we i z∏y stan ogól ny. W przy pad ku bra ku fa -
cho wej in ter wen cji, praw do po dob nie skoƒ -
czy si´ to Êmier cià. Na le ̋ y zwró ciç tak ̋ e
uwa g´ na bu do w´ klo aki, gdy˝ wszel kie nie -
pra wi d∏o wo Êci b´ dà si´ prze k∏a da ∏y na trud -
no Êci w od by wa niu pra wi d∏o wej ko pu la cji
i pro ble my pod czas sk∏a da nia jaj. Za nie czysz -
cze nie ka ∏em piór w oko li cy klo aki zwy kle
jest spo wo do wa ne bie gun kà. 

Po za kon tro là sa me go pta ka, po win ni Êmy
zwró ciç uwa g´ na je go oto cze nie. Bar dzo
du ̋ o in for ma cji do star cza jà od cho dy: ich
kon sy sten cja, bar wa oraz iloÊç. Od cho dy
pta sie – ka ∏o mocz, sk∏a da jà si´ z dwóch frak -
cji: bia ∏ej, czy li mo cza nów oraz tre Êci je li to -
wej, czy li w∏a Êci we go ka ∏u. Sa me mo cza ny
mo gà ozna czaç, ˝e ptak al bo nie je, al bo ma
za bu rzo ny prze p∏yw po kar mu przez je li ta.
Mo cza ny in ne go ko lo ru ni˝ bia ∏y Êwiad czà
o uszko dze niu wà tro by (˝ó∏ te), czy krwo to -
ku z dróg rod nych lub in ne go po cho dze nia
(kre mo we lub ˝y wo czer wo ne). TreÊç ja sno -
zie lo na mo ̋ e byç spo wo do wa na sal mo nel lo -
zà, siar ko wo ̋ ó∏ ta – np. kam py lo bak te rio zà,

a je Êli znaj du jà si´ w niej reszt ki nie stra wio -
ne go ziar na – naj praw do po dob niej ma my do
czy nie nia z uszko dze niem trzust ki, naj cz´ -
Êciej z po wo du pa ra myk so wi ro zy, czy li tzw.
kr´ç ka. Bie gun ki, czy li wod ni sty, cz´ sto od -
da wa ny ka ∏o mocz, mo gà Êwiad czyç tak ̋ e
o za tru ciach, po dra˝ nie niach ne rek, np. le ka -
mi oraz in wa zji pier wot nia ków. Du ̋ a iloÊç
wy da la nej z ka ∏o mo czem wo dy mo ̋ e ozna -
czaç in fek cj´ ade no wi ru so wà, co bar dzo êle
ro ku je dla kon dy cji ho dow li i suk ce sów l´ go -
wych. Dla te go, gdy za uwa ̋ y my zmie nio ny
ka∏ lub wy raê ny spa dek kon dy cji pta ków,
war to po braç Êwie ̋ à prób k´ ka ∏u i za nieÊç jà
do wy spe cja li zo wa ne go w le cze niu pta ków
le ka rza we te ry na rii.

Fot. A. Czujkowska i A. Kruszewicz
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Eg zem pla rze ar chi wal ne do st´p ne sà
jesz cze w sprze da ̋ y wy sy∏ ko wej Wy -
daw nic twa Za gro da po przez www.wo -
lie ra.pl. 

Tzw. „kr´ ciek” to nie za wsze jest ob jaw pa ra myk so wi ro zy.

Otwar cie ja my ust nej umo˝ li wia wykrycie in wa zji rz´ sist ków i ka pi la rii.


