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ptasie zdrowie

Zaburzenia
procesu pierzenia

Dr Andrzej G. Kruszewicz, Agnieszka Czujkowska

Pro ble my z upie rze niem pta -
ków ozdob nych sà jed nà z naj cz´st -
szych przy czyn wi zyt u le ka rza we -
te ry na rii. Nie pra wi d∏o wo Êci we 
wzro Êcie piór bar dzo szyb ko za -
uwa ̋ a ne sà przez w∏a Êci cie li, po mi -
mo i˝ to wa rzy szà im nie jed no krot -
nie in ne ob ja wy, ta kie jak np. wy -
chu dze nie czy zmia ny w za cho wa -
niu.
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Wbrew po zo rom pió ra nie sà „po wierz -
chow nym” te ma tem. Na ogó∏ za uwa -
˝o ne zmia ny sà ma ni fe sta cjà bar -

dziej z∏o ̋ o ne go pro ble mu.
Chy ba wszy scy wie dzà, ˝e pió ra sà wy -

two rem na skór ka i wy ra sta jà z miesz -
ków pió ro wych. Ale z cze go sà zbu do wa -
ne? Pod sta wo wym sk∏ad ni kiem ka˝ de go pió -
ra jest bia∏ ko – ke ra ty na. Po nad to do wzro -
stu po trze bu jà one sze re gu mi ne ra ∏ów, ami -
no kwa sów siar ko wych oraz po Êred nio wi ta -
min, nie wspo mi na jàc ju˝ o za war tych w po -
˝y wie niu barw ni kach.

Âro do wi sko ze wn´trz -
ne ma na nie wp∏yw po przez wil got -
noÊç, tem pe ra tu r´, pro mie nio wa nie s∏o -
necz ne, ale tak ̋ e po przez d∏u -
goÊç dnia Êwietl ne go – o czym cz´ sto za po -
mi na my. 

Pió ra po szar pa ne, któ re nie two rzà jed -
no li tej po wierzch ni na cie le pta ka, sà ob ja -
wem po wa˝ nych pro ble mów zdro wot -
nych i psy chicz nych. Przede wszyst -
kim trze ba pa mi´ taç, ˝e pta ki w z∏ej for -
mie ogól nej zwy kle za nie dbu jà hi gie -
n´. Cho ry ptak b´ dzie mia∏ za bru dzo -
nà oko li c´ klo aki oraz na stro szo ne, ma to -
we i nie u∏o ̋ o ne pió ra. W ta kiej sy tu acji po -
win ni Êmy udzie liç mu na tych miast wspar -
cia w po sta ci cie p∏a i roz po czàç od po wied -
nià te ra pi´. Pta ki prze trzy my wa ne w nie -
od po wied nich wa run kach, np. zbyt cia -
snych czy nie od po wied nio urzà dzo -
nych kla tkach, b´ dà nisz czyç so bie pió -
ra, za ha cza jàc o ele men ty wy stro ju w trak -
cie co dzien nej ak tyw no Êci. Dla te -
go tak wa˝ ne jest do k∏ad ne opi sa nie wa run -
ków, w ja kich ptak prze by -
wa na co dzieƒ. Po za wa run ka mi by to wy -
mi wa˝ ne jest to wa rzy stwo. W ko lo -
niach, a w szcze gól no Êci u ze be -
rek, doÊç cz´ sto zda rza si´, ˝e pta ki do mi -
nu jà ce wy sku bu jà piór ka in nym, naj cz´ -
Êciej z ty ∏u g∏o wy, ale tak ̋ e z ogo na i in -
nych miejsc. Z ko lei pta ki sa mot ne, zw∏asz -
cza pa pu gi, zna ne sà z te go, ˝e w sy tu -
acjach stre so wych (zmia na miej sca za -
miesz ka nia, zmia na opie ku na, okres doj rze -
wa nia p∏cio we go) oka le cza jà si´, wy sku bu -
jàc so bie pió ra w za si´ gu dzio ba. Le cze -
nie te go ty pu za bu rzeƒ, b´ dà cych w isto -
cie ob ja wem g∏´ bo kiej de pre sji, jest ˝mud -
nym pro ce sem i wy ma ga du ̋ e go za an ga ̋ o -
wa nia le ka rza i opie ku na. Sku ba nie za czy -
na si´ zwy kle od zbyt gor li we go czysz cze -
nia piór. Z po czàt ku wi daç to w po sta ci nie -

Ci´˝ki przypadek zaburzenia pierzenia u amadyny wspania∏ej.

Plackowate ubytki sà efek tem wy sku ba nia piór przez in ne go pta ka.

Od bar wie nia piór na sku tek b∏´dów ˝ywie nio wy ch.
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re gu lar nie wy strz´ pio nych koƒ ców lo -
tek lub piór po kry wo wych. Z cza sem do -
cho dzi do ob ci na nia lo tek, kom plet ne -
go wy sku by wa nia piór, co w skraj -

nych przy pad kach pro wa dzi do po wsta wa -
nia g∏´ bo kich ran. 

Nie kie dy pro blem le ̋ y w dys funk cji gru -
czo ∏u ku pro we go lub nie do ro zwo ju piór pu -

dro wych. Naj le piej roz wi ni´ ty gru czo∏ ku -
pro wy ma jà pta ki wod ne. W ich przy pad -
ku wo do od por noÊç piór ozna cza byç al -
bo nie byç. Pta ki m∏o de oraz po le cze -
niu, któ re utra ci ∏y na ja kiÊ czas kon takt z wo -
dà, mu szà na no wo po kryç swo je pió ra war -
stwà wy dzie li ny te go gru czo ∏u, bo ina -
czej nie b´ dà w sta nie funk cjo no waç i po bie -
raç po kar mu w na tu ral nym Êro do wi -
sku. Wi´k szoÊç pa pug (z wy jàt kiem np. ˝a -
ko, u któ re go gru czo∏ ku pro wy jest do -
brze roz wi ni´ ty), a zw∏asz cza ka ka du, za -
miast gru czo ∏u ku pro we go ma in ny spo -
sób pie l´ gna cji piór – za po mo cà spe cy ficz -
ne go pu dru. Pió ra pu dro we po sia da jà tak -
˝e cza ple i go ∏´ bie. Te de li kat ne piór ka roz -
pa da jà si´ i two rzà pu der, któ ry pta ki roz pro -
wa dza jà dzio bem. W przy pad ku nie któ -
rych cho rób wi ru so wych pa pug, np. cho ro -
by dzio ba i piór (PBFD), do cho dzi do za ni -
ku tych pió rek, co po cià ga za so bà po wa˝ -
ne kon se kwen cje i jest zwy kle pierw -
szym ob ja wem tej groê nej cho ro by.

Nie któ re ra sy i li nie ho dow la ne ka nar -
ków sà na ra ̋ o ne na tzw. cy sty pió ro we. Po -
wsta jà one, gdy ro snà ce pió ra sà zbyt mi´k -
kie lub ich miesz ki sà wa dli wie ukszta∏ to wa -
ne i pió ra nie sà w sta nie prze -
biç si´ przez skó r´. W efek cie pod skó rà po -
wsta je zbi ta ma sa w po sta ci gu za, któ -
ra jest w rze czy wi sto Êci znie kszta∏ co -
nym pió rem. Jest to wa da ge ne tycz na i dla te -
go nie jest mo˝ li we le cze nie do tkni´ -
tych tà cho ro bà pta ków. Mo˝ na je dy nie po -
pra wiç kom fort ˝y cia cho rych pta ków, usu -
wa jàc im naj bar dziej do kucz li we cy sty. War -
to jed nak roz ma wiaç z ho dow ca -
mi o tym pro ble mie i za ch´ caç do re zy gna -
cji z roz mna ̋ a nia naj bar dziej po dat nych li -
nii ho dow la nych. 

Naj wa˝ niej szy mi cho ro ba mi wi ru so wy -
mi, ma jà cy mi wp∏yw na stan upie rze nia pta -
ków, sà: cho ro ba dzio ba i piór pa pug, in fek -
cje wi ru sów z gru py Po lyo, Cir co i Ade -
no oraz pa rvo wi ro zy u pta ków wod -
nych. W ko lej nych ar ty ku ∏ach b´ dà one oma -
wia ne osob no. 

W pta sim Êwie cie jest wie le spo so -
bów na uzy ska nie barw nych piór. Mo -
gà to byç barw ni ki wy twa rza ne w or ga ni -
zmie, np. me la ni na, jak i po zy ski wa ne z ze -
wnàtrz i prze twa rza ne. Z dru giej stro ny bar -
wa pió ra mo ̋ e za le ̋ eç od kà ta pa da nia Êwia -
t∏a, czy struk tu ry pió ra, jak ma to np. miej -
sce na lu ster kach sój ki.

Pta ki z rz´ du wró blo wych uzy sku jà bar -

Po wa˝ne za bu rze nia wzro stu piór po nad mier nym przy ci´ciu lo tek.

Sub tel ne ubyt ki mo gà wy ni kaç z b∏´dów ˝ywie nio wych bàdê poczàtków sku ba nia si´.

Ta ki uby tek mo˝e wy ni kaç z b∏´dów ˝ywie nio wych.
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w´, wy ko rzy stu jàc ka re to no idy. Pa pu -
gi nie wy ko rzy stu jà tych barw ni ków. Ka ro te -
no idy mo gà byç wch∏a nia ne dro gà po kar mo -
wà, gdzie pod le ga jà ró˝ nym prze mia -
nom, lub byç na no szo ne bez po Êred -
nio na pió ra. Zmia nom bar wy piór w∏a Êci cie -
le zwy kle po Êwi´ ca jà wie le uwa -
gi, ale bez do g∏´b ne go wy wia -
du nie da si´ usta liç ich przy czy ny. Udo wod -
nio no, ̋ e ciem ne pió ra ja Ênie jà przy nie do bo -
rach ty ro zy ny (ami no kwas) i mie dzi, czyn ni -
ków po trzeb nych do pro duk cji me la ni ny. Po -
dob nie dzie je si´ z pió ra mi ko lo ro wy -
mi przy nie do bo rach ksan to fi li i ka ro te no -
idów. U pta ków ko lor nie bie ski po wsta je po -
przez od bi ja nie Êwia t∏a przez pió ro, za ni ki te -
go ko lo ru, np. na pió rach ar, wy ni ka jà z nie -
do bo rów bia∏ ka i za bu rzo nej struk tu ry ke ra -
ty ny, co zmie nia kàt pa da nia i od bi cia Êwia -
t∏a. Zwy kle zmia na bar wy zie lo nej lub nie bie -
skiej u pa pug Êwiad czy o bar dzo po wa˝ -
nych za nie dba niach i do le gli wo -
Êciach, zw∏asz cza o dys funk cji wà tro by. 

Sto sun ko wo cz´ sto u pi sklàt wy cho wy wa -
nych r´cz nie, zw∏asz cza na nie zbi lan so wa -
nej die cie do mo wej pro duk cji, do cho -
dzi do za bu rzeƒ wzro stu piór. Po -
za tzw. prà˝ ka mi g∏o do wy mi wy st´ pu jà u pi -
sklàt za bu rze nia spo wo do wa ne opóê nio -
nym usu wa niem os∏o nek z wy ro Êni´ -
tych piór. Wy ni ka jà one z nie do bo rów ˝y -
wie nio wych, z∏ej wil got no Êci oraz bra ku ro -
dzi ców, któ rzy w nor mal nych wa run -
kach usu wa jà reszt ki os∏o nek pod czas czysz -
cze nia. In nà wa dà ro snà cych piór jest nie pra -
wi d∏o wa struk tu ra ele men tów cho rà giew -
ki, co owo cu je bra kiem zwar to Êci oraz nie -
rów nà po wierzch nià. Ta kie pió ra êle si´ uk∏a -
da jà i dra˝ nià pta ka, do pro wa dza jàc
– w przy pad ku pa pug – do syn dro mu sku ba -
nia si´. 

Tak wi´c, dia gno zu jàc za bu rze nia wzro -
stu piór, na le ̋ y usta liç, co ma wp∏yw na pie -
rze nie pta ków. Prze bieg pro ce su wy mia -
ny piór mo ̋ e byç ste ro wa ny przez: 

d∏u goÊç dnia Êwietl ne go, 
hor mo ny (tar czy ca, przy sad ka),
za sob noÊç i ro dzaj po kar mu (pió -
ra to bia∏ ko, wi´c po ziom bia∏ ka w die -
cie ma sil ny wp∏yw na wzrost piór), 
kon dy cj´ pta ka (w tym re zer wy pier -
wiast ków Êla do wych w or ga ni zmie). 

Ba da nia nad prze bie giem pro ce su pie -
rze nia wy ka za ∏y, ˝e po po bu dze niu tar czy -
cy du ̋ à daw kà hor mo nów, pie rze nie roz -

Ze sta wie nie przy czyn za bu rzeƒ pro ce su pie rze nia

Przy czy ny Go itro ge ny (np. z rze pi ku) – blo ku jà do st´p noÊç jo du z po kar mu
˝y wie nio we Brak lub nie do bór bia∏ ka.

Nie do bór ami no kwa sów siar ko wych.
Nie do bór Zn, Se, Cu, S.
Brak wie lo nie na sy co nych kwa sów t∏usz czo wych.
Nie do sta tek pig men tu w po kar mie (np. ka ro ten).

Wi ru so we PBFD - cho ro ba dzio ba i piór pa pug.
Wi ru sy z gru py Po lyo, Ade no, Her mes, Pa rvo (wod ne pta ki), 
Pox (ospa). 

Hor mo nal ne Nie do czyn noÊç tar czy cy.

Be ha wio ral ne Sku ba nie si´ pa pug.
Fru stra cja w okre sie doj rze wa nia.
Agre sja ze stro ny part ne ra.

Pa so ̋ yt ni cze Âwierzb.
Pió ro ja dy.
Krwio pij ne roz to cza.

Âro do wi sko we Z∏a wil got noÊç.
Tem pe ra tu ra.
Do st´p Êwia t∏a, d∏u goÊç dnia Êwietl ne go.
Cyr ku la cja po wie trza.

In ne Nie od po wied nio za pro jek to wa na klat ka i jej urzà dze nie.
Ogól nie z∏a kon dy cja pta ka.
Le ki przyj mo wa ne w okre sie pie rze nia lub bez po Êred nio przed
(Sul fa tyf, Me tro ni da zol).
Wy sku by wa nie piór do bu do wy gniaz da.

Wie lo krot ne prà˝ki g∏odo we u m∏ode go pta ka. 
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po czy na si´ szyb ko i szyb ko prze bie -
ga. Wska zu je to na tar czy c´ ja ko na czyn -
nik roz po czy na jà cy pie rze nie, ale trze -
ba wie dzieç, ˝e nie tyl ko tar czy -
ca jest za ten pro ces od po wie dzial na. Wia -
do mo tak ̋ e, ˝e wy so ki po ziom es tro ge -
nów ha mu je pro ces pie rze nia, co t∏u ma -
czy stan upie rze nia sa mic ka nar ków,
które zno szà w se zo nie wie le jaj. Pro ge ste -
ron z ko lei sty mu lu je wzrost ju˝ ufor mo wa -
nych piór, ale nie sty mu lu je ich roz wo ju.

W znacz nej wi´k szo Êci przy pad ków na le -
˝y od ró˝ niç opi sy pie rze nia u dzi ko ˝y jà -
cych pta ków od tych prze by wa jà cych w nie -
wo li. Wie le ga tun ków w ho dow li roz mna -
˝a si´ wie lo krot nie, przez ca ∏y rok, w do dat -
ku prze by wa jàc w nie na tu ral nych wa run -
kach oÊwie tle nio wych. Cz´ sto w pew nych li -
niach ho dow la nych w wy ni ku cho wu wsob -

ne go, do cho dzi do ge ne tycz nych wad ob ja -
wia jà cych si´ za bu rze nia mi w pie rze niu. Jed -
nak naj cz´ Êciej spo ty ka ne po wo dy za bu rze -
nia pie rze nia u pta ków trzy ma nych w do -
mu to nie do czyn noÊç tar czy cy (tak -
˝e na tle ˝y wie nio wym), oty ∏oÊç, za bu rze -
nia hor mo nal ne oraz b∏´ dy die te tycz ne. 

Osob ny pro blem sta no wià pta ki z pod ci´ -
ty mi lot ka mi. W chwi li obec nej to -
czy si´ na ten te mat wie le spo rów. Fak -
tem jest, ˝e ro snà ce lot ki sà sil nie ukrwio -
ne i uner wio ne, a po zba wio ne os∏o ny ∏a -
twiej ule ga jà ura zom. Bo là ce miesz -
ki piór (tak ̋ e w wy ni ku za pa leƒ) mo gà za -
ch´ ciç pta ka do zbyt gor li wej to a le -
ty piór, wy ni ka jà cej w tym przy pad ku z bó -
lu. W dia gno sty ce na le ̋ y braç pod uwa -
g´ tak ̋ e i ten pro blem.

Fot. au to rów

Za bu rze nia hor mo nal ne i po wik∏ania grzy bi cze pro wadzà do wy ∏y sieƒ na g∏owie.

Znisz cze nie spo wo do wa ne dzio bem pa pu gi.


