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Mok ni´ cie piór
u blasz ko dzio bych
Mi cha∏ Bu gaj ski

Kàpiel

Mok ni´ cie piór u pta ków wod nych jest po wa˝ nym pro ble mem. Aby uÊwia do miç so bie,
czym jest dla kacz ki utra ta wo do od por no Êci upie rze nia, wy star czy wy obra ziç so bie sy tu acj´,
w któ rej mu sie li by Êmy zejÊç pod wo d´ w zwy k∏ym ubra niu, a nie w pian ce do nur ko wa nia,
przy kil ku stop nio wej tem pe ra tu rze oto cze nia. 
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ABC hodowcy

NNa po czàt ku na le ̋ a ∏o by wy ja Êniç, jak to
si´ dzie je, ˝e pió ra pta ków blasz ko -
dzio bych sà wo do od por ne. Upie rze -

nie kacz ki, g´ si czy ∏a b´ dzia sk∏a da si´
z dwóch warstw: war stwy piór pu cho -
wych znaj du jà cej si´ naj bli ̋ ej skó ry i pe∏ -
nià cej ro l´ izo la cyj nà oraz przy kry wa jà cej
jà war stwy piór okry wo wych chro nià cych
po przed nià war stw´ upie rze nia oraz de li -
kat nà pta sià skó r´. Pta ki blasz ko dzio be
wy po sa ̋ o ne sà w gru czo∏ ku pro wy, znaj -
du jà cy si´ u na sa dy ste ró wek, któ ry wy -
dzie la ole istà sub stan cj´ s∏u ̋ à cà do im pre -
gna cji upie rze nia. To w∏a Ênie ta wy dzie li na,
po kry wa jà ca ca ∏e upie rze nie, spra wia, ˝e
pió ra sà ela stycz ne, Êci Êle przy le ga jà do
sie bie i nie na sià ka jà wo dà. ¸a two za uwa -
˝yç t∏u ste pla my na po wierzch ni wo dy po
kà pie li pta ków. Na t∏usz cza nie piór przez
pta ki mo˝ na po rów naç z im pre gno wa -
niem ˝a gli za po mo cà ole ju lnia ne go. Pie l´ -
gna cja upie rze nia zaj mu je pta kom du ̋ o
cza su. W przy pad ku blasz ko dzio bych za -
czy na si´ od kà pie li. Sà one re gu lar ne,
a w ich cza sie z piór usu wa ne sà za nie -
czysz cze nia oraz pa so ̋ y ty. Kà piel mo ̋ e
od by waç si´ za rów no w cza sie p∏y wa nia
na g∏´ bo kiej wo dzie, jak i na p∏y ci znach,
gdy ptak stoi w wo dzie o kil ku cen ty me -
tro wej g∏´ bo ko Êci. Pta ki sto jà ce na p∏y ciê -
nie za nu rza jà w wo dzie g∏o w´, po czym
ener gicz nym ru chem ca ∏e go cia ∏a roz chla -
pu jà jà na grzbiet, roz k∏a da jàc przy tym
skrzy d∏a i stro szàc pió ra na ca ∏ym cie le, by
wo da mo g∏a do trzeç w g∏àb upie rze nia. In -
nym spo so bem kà pie li jest p∏y wa nie z roz -
∏o ̋ o ny mi skrzy d∏a mi, któ ry mi ptak ude rza
o po wierzch ni´ wo dy, roz chla pu jàc jà,
stro szy pió ra i co ja kiÊ czas ob ra ca si´ „na
ple cy”. Nad miar wo dy usu wa ny jest po -
przez sil ne mach ni´ cia skrzy d∏a mi, przy
czym pra wie ca ∏e cia ∏o uno si si´ po nad po -
wierzch ni´ wo dy. W po dob ny spo sób pta -
ki osu sza jà swo je upie rze nie w trak cie
opa dów. Po kà pie li pta ki przy po mo cy
dzio ba i g∏o wy roz pro wa dza jà rów no -
mier nie po po wierzch ni ca ∏e go upie rze nia
ole istà wy dzie li n´ gru czo ∏u ku pro we go.
Cz´Êç ga tun ków na t∏usz cza upie rze nie,
prze by wa jàc na là dzie, na to miast ga tun ki
sil nie zwià za ne z wo dà, ta kie jak np. ster -
nicz ki, ro bià to, p∏y wa jàc. Ga tun ki te, aby
na t∏u Êciç dol ne par tie cia ∏a, p∏y wa jà na bo -
ku, a na wet na ple cach. Nie któ re ga tun ki
przy pie l´ gna cji upie rze nia ko rzy sta jà z po -
mo cy in ny osob ni ków. Wza jem ne pie l´ -

gno wa nie upie rze nia w re jo nach trud no
do st´p nych, ta kich jak g∏o wa i szy ja, do -
dat ko wo wzmac nia wi´ zi spo ∏ecz ne. Ta kie
za cho wa nie mo˝ na cz´ sto ob ser wo waç
u drze wic. Wy dzie li na gru czo ∏u ku pro we -
go s∏u ̋ y nie tyl ko do na t∏usz cza nia piór, ale
tak ̋ e do pie l´ gna cji dzio ba, skó ry nóg
i b∏on p∏aw nych. U nie któ rych ga tun ków
wy dzie li na ma w∏a Êci wo Êci tok sycz ne, ale
tyl ko u wy sia du jà cych sa mic, któ re ma jà
ma ∏o cza su na pie l´ gna cj´ upie rze nia.
U do pie ro co wy klu tych pi sklàt gru czo∏
ku pro wy nie funk cjo nu je (uak tyw nia si´ on
w ró˝ nym cza sie, w za le˝ no Êci od ga tun -
ku), dla te go te˝ puch pi sklàt na t∏usz cza ny
jest od upie rze nia mat ki. Szcze gól nie du ̋ o
cza su na pie l´ gna cj´ upie rze nia pta ki po -
Êwi´ ca jà w trak cie pie rze nia, bo na wet
10% dzien nej ak tyw no Êci.

Jak wspo mnia ∏em na wst´ pie, utra ta
wo do od por no Êci upie rze nia przez pta ki

wod ne jest po wa˝ nym pro ble mem i cz´ -
sto trud no po móc ta kim pta kom w po -
wro cie do zdro wia i nor mal ne go funk cjo -
no wa nia. Utra ta wo do od por no Êci mo ̋ e
byç spo wo do wa na przez sze reg czyn ni -
ków i aby po móc ta kie mu osob ni ko wi, na -
le ̋ y po znaç przy czy n´ i jà wy eli mi no waç. 

Po ni ̋ ej wy mie ni´ naj cz´st sze przy czy ny
i mo˝ li we do pod j´ cia dzia ∏a nia.

In wa zja pa so ̋ y tów ze wn´trz nych.
In wa zja wszy lub in nych ek to pa so ̋ y tów,
któ re uszka dza jà pió ra, spra wia, ˝e ptak
nie jest w sta nie pie l´ gno waç upie rze nia.
Uszko dzo ne pió ra naj cz´ Êciej umiej sco -
wio ne sà na grzbie cie, skrzy d∏ach, w ogo -
nie i w oko li cy klo aki, i to te miej sca sà mo -
kre. Przy ogl´ dzi nach upie rze nia mo˝ na
za uwa ̋ yç po ru sza jà ce si´ pa so ̋ y ty, ale
cz´ Êciej wi daç tyl ko efekt ich obec no Êci,
czy li po dziu ra wio ne cho rà giew ki. Pa so ̋ y ty
na le ̋ y zwal czyç jed nym z do st´p nych na

Cyranka szara czyÊci pióra

Drzewica osusza pióra



ryn ku Êrod ków pa so ̋ y to bój czych. Naj lep -
sze sà pre pa ra ty wkra pla ne na skó r´.
Ârod ki w ae ro zo lu lub w po sta ci pu dru
w przy pad ku pta ków wod nych sà ra czej
nie sku tecz ne. Je Êli uszko dze nia piór sà po -
wa˝ ne, to ptak mo ̋ e nie od zy skaç pe∏ nej
wo do od por no Êci upie rze nia, pó ki nie wy -
mie ni piór na no we w trak cie pie rze nia.

Brak wo dy do kà pie li. Pta ki blasz ko -
dzio be sà stwo rze nia mi bar dzo sil nie zwià -
za ny mi z wo dà. Mu szà mieç do niej cià g∏y
do st´p za rów no la tem, jak i zi mà. Brak
mo˝ li wo Êci kà pie li przez kil ka dni spra wia,
˝e upie rze nie ca∏ ko wi cie tra ci wo do od -
por noÊç, gdy˝ wy dzie li na gru czo ∏u ku pro -
we go roz pro wa dza na jest tyl ko po mo -
krych pió rach. Naj cz´ Êciej w mroê ne zi -
mo we dni ma ∏o do Êwiad cze ni ho dow cy
ogra ni cza jà pta kom do st´p do kà pie li i za -
my ka jà je w po miesz cze niach. Po kil ku
dniach sp´ dzo nych w ta kich wa run kach,
pta ki wy pusz czo ne na wy bieg mok nà. Gdy
okres bez kà pie li by∏ d∏u gi, wów czas ca ∏e
upie rze nie na sià ka wo dà, do cho dzi do hi -
po ter mii i Êmier ci pta ka. Pta kom, któ re
z ró˝ nych po wo dów mu sia ∏y ja kiÊ czas
sp´ dziç bez kà pie li (ura zy, cho ro by), na le -

˝y stop nio wo udo st´p niaç kon takt z wo dà.
Na po czàt ku trzeba udo st´p niç p∏yt kie,
4-5 cm po jem ni ki z wo dà, a po krót kiej,
kil ku mi nu to wej kà pie li po jem nik usu nàç.
Po kà pie li ptak mu si wy su szyç upie rze nie.
Na st´p na kà piel mo˝ li wa jest po kil ku lub
kil ku na stu go dzi nach. Po 3-4 kà pie lach
w p∏yt kim po jem ni ku, mo˝ na udo st´p niç
ku we t´ o g∏´ bo ko Êci 10 cm. Do pie ro po
na st´p nych kil ku kà pie lach mo˝ na po zwo -
liç na kon takt z g∏´ bo kim zbior ni kiem, ale
i wów czas ko niecz na jest cià g∏a ob ser wa -
cja i in ter wen cja w ra zie po trze by. Nie kie -
dy przy wra ca nie pe∏ nej wo do od por no Êci
mo ̋ e po trwaç ty dzieƒ lub d∏u ̋ ej. Ta ki sce -
na riusz po st´ po wa nia mo˝ li wy jest do za -
sto so wa nia w cie p∏ych po rach ro ku. Zi mà
jed nak do cho dzi do dat ko wy nie ko rzyst ny
czyn nik, ja kim jest ni ska tem pe ra tu ra, dla -
te go po kà pie li na le ̋ y umo˝ li wiç wy su sze -
nie upie rze nie, np. pod pro mien ni kiem
pod czer wie ni i w po miesz cze niu, gdzie
tem pe ra tu ra po wie trza jest po wy ̋ ej ze ra.

Za bru dze nie b∏o tem i od cho da mi.
W nie hi gie nicz nych wa run kach, na b∏ot ni -
stych wy bie gach lub na Êció∏ ce po kry tej
od cho da mi, mo ̋ e do cho dziç do trwa ∏e go

za bru dze nia upie rze nia w dol nych par tiach
cia ∏a. Upie rze nie tra ci jed no li tà po wierzch -
ni´ i brud ne pió ra, g∏ów nie na bo kach cia -
∏a, zwi sa jà i od s∏a nia jà war stw´ pu cho wà.
Wsku tek za bru dze nia, pió ra mo gà zo staç
uszko dzo ne, cho rà giew ki mo gà ulec po -
strz´ pie niu, a na wet mo gà zo staç po ∏a ma -
ne sto si ny. W pierw szej ko lej no Êci na le ̋ y
za dbaç o po pra w´ wa run ków by to wych,
usu nàç za nie czysz cze nia i do pro wa dziç do
osu sze nia wy bie gu. Je Êli pió ra nie zo sta ∏y
po ∏a ma ne, to po po pra wie wa run ków hi -
gie nicz nych i udo st´p nie niu czy stej wo dy
do kà pie li, pta ki sa me o nie za dba jà i po
krót kim cza sie wró cà do w∏a Êci wej kon dy -
cji. Po ∏a ma ne pió ra zo sta nà wy mie nio ne
na no we do pie ro w trak cie pie rze nia.

Uszko dze nia me cha nicz ne upie -
rze nia. Miej sco we uszko dze nie piór
okry wo wych mo ̋ e zo staç spo wo do wa ne
przez ró˝ ne czyn ni ki. Mo ̋ e to byç efekt
wal ki mi´ dzy osob ni ka mi, wów czas
uszko dze nia naj cz´ Êciej umiej sco wio ne sà
w dol nych par tiach szyi, w oko li cy wo la.
Pió ra okry wo we sà wy rwa ne lub po ∏a ma -
ne i od s∏a nia jà pió ra pu cho we. Uszko dze -
nie ma naj cz´ Êciej nie wiel kie roz mia ry
i ogra ni cza si´ do ob sza ru o 2-3 cen ty me -
trach Êred ni cy. Upie rze nie w miej scu
uszko dze nia jest mo kre. Uszko dze nia,
któ re po ja wia jà si´ nie spo dzie wa nie, po -
win ny wzbu dziç za in te re so wa nie ho dow -
cy. Mu si on od na leêç agre syw ne go osob ni -
ka oraz po znaç po wód agre syw nych za -
cho waƒ. Je Êli pió ra okry wo we zo sta ∏y wy -
rwa ne, po krót kim cza sie od ro snà, a pió ra
po ∏a ma ne zo sta nà wy mie nio ne na no we
do pie ro w trak cie pie rze nia.

Nie od po wied nia kon struk cja zbior ni ka
wod ne go, a zw∏asz cza je go brze gów, mo -
˝e rów nie˝ przy czy niaç si´ do uszko dze nia
piór. Brze gi wy ko na ne z szorst kie go ma te -
ria ∏u mo gà po wo do waç wy cie ra nie i ∏a ma -
nie piór w dol nych par tiach cia ∏a. Uszko -
dze nia ta kie naj cz´ Êciej wy st´ pu jà u osob -
ni ków m∏o dych, w sza cie ju we nil nej, któ ra
nie jest tak trwa ∏a i od por na jak sza ta osob -
ni ków do ro s∏ych. Uszko dze nia w wy ni ku
wy cie ra nia o twar de, po ro wa te po -
wierzch nie ogra ni cza jà si´ naj cz´ Êciej do
wà skie go pa sa bie gnà ce go wzd∏u˝ most ka.
Na po dat noÊç na uszko dze nia piór u osob -
ni ków m∏o do cia nych nie ba ga tel ny wp∏yw
ma die ta. Wszel kie nie do bo ry wi ta min
i sk∏ad ni ków od ̋ yw czych oraz sztucz ny
od chów w po miesz cze niach z nie do sta -

P∏askonos jasnog∏owy piel´gnuje upierzenie
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tecz nà ilo Êcià Êwia t∏a s∏o necz ne go zwi´k -
sza jà po dat noÊç na uszko dze nia upie rze nia.
W miej scu uszko dze nia piór okry wo wych
na st´ pu je na sià ka nie war stwy pu cho wej.
Cza sem nie wiel kie uszko dze nia ho dow ca
mo ̋ e prze oczyç, gdy˝ ptak za cho wu je si´
nor mal nie. Wi´k sze po wierzch nio wo
uszko dze nia, rów nie˝ war stwy pu cho wej,
choç sà trud ne do za ob ser wo wa nia z po -
wo du swo je go umiej sco wie nia, mo˝ na wy -
wnio sko waç z za cho wa nia. Pta ki ta kie uni -
ka jà p∏y wa nia, a gdy sà zmu szo ne do wej -
Êcia do wo dy, to szyb ko opusz cza jà zbior -
nik i p∏y nà, sta ra jàc si´ trzy maç kor pus jak
naj wy ̋ ej. W przy pad ku uszko dzeƒ upie -
rze nia o spo rej po wierzch ni, na le ̋ y, po
usu ni´ ciu wad tech nicz nych zbior ni ka
wod ne go, prze ana li zo waç die t´ pta ków
m∏o dych i w tym ob sza rze szu kaç przy -
czyn. Ubo gà die t´ trze ba wzbo ga ciç o bia∏ -
ko i wi ta mi ny, ewen tu al nie t∏usz cze.
Uszko dzo ne pió ra zo sta nà wy mie nio ne je -
sie nià na pió ra sza ty do ro s∏ej, a wzbo ga co -
na die ta przy spie szy pro ces pie rze nia.

W okre sie zi mo wym mo ̋ e zda rzyç si´
uszko dze nie piór okry wo wych na sku tek
przy mar z ni´ cia. Miej sce uszko dzo ne za -
czy na mok nàç i w za le˝ no Êci od wiel ko Êci
i usy tu owa nia mo ̋ e sta no wiç du ̋ y pro -
blem dla za cho wa nia w∏a Êci wej izo la cji ter -
micz nej or ga ni zmu. Je Êli uszko dze nie jest
du ̋ e i znaj du je si´ po ni ̋ ej li nii za nu rze nia
w wo dzie, wów czas na le ̋ y ta kie go osob -
ni ka umie Êciç w po miesz cze niu za mkni´ -
tym. Nie któ rzy ra dzà, aby po ∏a ma ne pió ra
wy rwaç, a w ich miej sce po kil ku na stu
dniach wy ro snà no we pió ra okry wo we.
Nie ste ty uszko dzo ne pió ra trze ba usu waç
po je dyn czo, uwa ̋ a jàc, by nie uszko dziç
war stwy pu cho wej, wi´c za bieg ta ki jest
bar dzo ˝mud ny.

Sub stan cje che micz ne. Kon takt pta -
ków z nie któ ry mi sub stan cja mi che micz -
ny mi mo ̋ e po wo do waç utra t´ wo do od -
por no Êci upie rze nia. Po chod ne ro py naf to -
wej, czy li ole je i pa li wa, uno szà si´ na 
wo dzie, two rzàc wiel kie pla my i mo gà
ró˝ ny mi dro ga mi do staç si´ na zbior ni ki
za miesz ki wa ne przez blasz ko dzio be. Kon -
takt z ty mi sub stan cja mi po wo du je skle ja -
nie piór, utra t´ jed no li tej po wierzch ni
upie rze nia okry wo we go, do st´p wo dy do
war stwy pu cho wej. Pod czas ta kich prób
czysz cze nia upie rze nia przez pta ki, do cho -
dzi do dat ko wo do za tru cia. Opie ka w ta -
kich przy pad kach jest trud na i bar dzo 

po dob na do me tod po st´ po wa nia z pta ka -
mi, któ re w Êro do wi sku na tu ral nym mia ∏y
kon takt z ro pà naf to wà. Pro ce du ra po st´ -
po wa nia jest skom pli ko wa na i jej przed sta -
wie nie wy ma ga ∏o by wi´ cej miej sca, ni˝
prze wi dzia no dla ni niej sze go ar ty ku ∏u.
Prócz za bie gów ma jà cych na ce lu usu ni´ -
cie ob cej sub stan cji z upie rze nia, ko niecz -
na jest tak ̋ e in ter wen cja far ma ko lo gicz na.

In ny mi sub stan cja mi che micz ny mi po -
wo du jà cy mi utra t´ wo do od por no Êci sà
de ter gen ty wy st´ pu jà ce w Êrod kach
czysz czà cych oraz my dle. Sub stan cje te
zmniej sza jà twar doÊç wo dy, a tym sa mym
u∏a twia jà wni ka nie jej w upie rze nie oraz
roz pusz cza jà war stw´ na t∏usz cza jà cà.
W wa run kach ho dow la nych pta ki ra czej
nie ma jà mo˝ li wo Êci kon tak tu z ty mi sub -
stan cja mi, jed nak w wy ni ku nie szcz´ Êli -
wych zbie gów oko licz no Êci, zw∏asz cza na
zbior ni kach na tu ral nych, ma jà cych po ∏à -
cze nie z cie ka mi wod ny mi, mo ̋ e dojÊç do
za nie czysz cze nia wo dy ty mi sub stan cja mi
znaj du jà cy mi si´ np. w Êcie kach z go spo -
darstw do mo wych.

Grzy by ple Ênio we. Do uszko dze nia
upie rze nia i utra ty wo do od por no Êci mo ̋ e
rów nie˝ dojÊç w wy ni ku roz wo ju na pió -
rach grzy bów ple Ênio wych z ro dza ju Cla -
do spo rium. Obec noÊç grzy bów mo˝ na
okre Êliç po czar nym py le na pió rach, któ ry
jed nak jest trud ny do wy kry cia u pta ków
o ciem nej bar wie upie rze nia, za to do sko -
na le wi docz ny na bia ∏ych pió rach. Do in -
fek cji naj cz´ Êciej do cho dzi wio snà, po ∏a -
god nych i wil got nych zi mach, gdy˝ mróz
nisz czy grzyb ni´. Grzy by Cla do spo rium
her ba rium by tu jà naj cz´ Êciej na wil got nych
drew nia nych ele men tach, w êle wen ty lo -
wa nych i s∏a bo na s∏o necz nio nych po miesz -
cze niach zi mo wych oraz na wierz bach wi -
cio wych (Sa lix vi mi na lis). Wierz ba wi cio -
wa, zna na do brze ja ko wierz ba ener ge -

tycz na, nie po win na byç sa dzo na na wy -
bie gach ani w ich bez po Êred nim sà siedz -
twie. Naj le piej, gdy pta ki w ogó le nie ma jà
kon tak tu z tym krze wem. W zwal cza niu
grzy bów mo gà po móc kà pie le w wo dzie
z do dat kiem siar cza nu mie dzi. Ku ra cj´ na -
le ̋ y pro wa dziç pod nad zo rem le ka rza,
gdy˝ zwià zek o du ̋ ym st´ ̋ e niu ma w∏a Êci -
wo Êci dra˝ nià ce i ˝rà ce. Grzy by te po wo -
du jà rów nie˝ aler gie u lu dzi.

Anor mal ne funk cjo no wa nie gru -
czo ∏u ku pro we go. Naj cz´ Êciej za bu rze -
nia funk cjo no wa nia gru czo ∏u ku pro we go
spo wo do wa ne sà nie do bo rem wi ta mi ny
A na sku tek nie w∏a Êci we go od ̋ y wia nia.
W wy ni ku in fek cji bak te ryj nych i grzy bi -
czych mo ̋ e rów nie˝ dojÊç do nie pra wi -
d∏o we go funk cjo no wa nia gru czo ∏u ku pro -
we go. Ta kie przy pad ki wy ma ga jà spe cja li -
stycz nej po mo cy we te ry na ryj nej.

W ho dow lach pro wa dzo nych w na le ̋ y -
ty spo sób, gdzie pta ki oto czo ne sà co -
dzien nà opie kà, a wy bie gi, zbior ni ki wod -
ne i po miesz cze nia zi mo we spe∏ nia jà sta -
wia ne im kry te ria funk cjo nal no Êci oraz
gdzie no wo na by wa ne pta ki pod da wa ne
sà kwa ran tan nie, pro ble my z upie rze niem
wy st´ pu jà rzad ko. Prócz oczy wi stych i ∏a -
twych do usta le nia po wo dów utra ty wo -
do od por no Êci, wi´k szoÊç przy pad ków
wy ma ga kon sul ta cji we te ry na ryj nej, gdy˝
cz´ sto to wa rzy szà te mu sta no wi in ne jed -
nost ki cho ro bo we. Co dzien na ob ser wa cja
pta ków, dba nie o czy stoÊç, ni ska ob sa da
oraz szyb ka po moc we te ry na ryj na w przy -
pad ku wy stà pie nia ob ja wów to je dy ne ra -
cjo nal ne me to dy po st´ po wa nia. Po moc le -
kar ska w po czàt ko wych sta diach ka˝ dej
cho ro by da je du ̋ e szan se na wy le cze nie.

Fot. au to ra

Lodówka w trakcie codziennej toalety


