
Peří je naprosto unikátní svou struktu-
rou i funkcí a vyskytuje se pouze u ptáků. 
Zajišťuje jim ochranu mechanickou, ter-
mální, chemickou i  biologickou, díky 
němu je možný let, má nezastupitelnou 
roli při  termoregulaci, je nepostradatel-
né v  komunikaci mezi ptáky. U  mnoha 
druhů je pohlavní dimorfismus vyjádřen 
právě různým opeřením (barva, typ, délka 
peří, struktura, apod.) samců a  samic. 
Ptáci na rozdíl od nás dokáží navíc vní-
mat i  UV spektrum a  druhy, které vní-
máme jako celkem barevně nezajímavé, 
vypadají pro ostatní ptáky naprosto jinak 
než pro nás (dobře známý případ losku-
táka, který při zapojení UV spektra hraje 
všemi barvami). Jasné barvy peří pomá-
há udržovat sekret kostrční žlázy a  také 
tukové sloučeniny produkované kožními 
buňkami. Známe několik druhů peří se 
specifickou stavbou a  vlastnostmi, ale 
podrobný popis by byl značně nad rámec 
tohoto článku.

Peřové cysty jsou relativně časté 
u  kanárů Norwich a  Gloucester a  s  vel-
kou pravděpodobností jsou dědičné. Jde 
vlastně o vrostlá pera, která neprošla kůží, 
zůstávají ve folikulu, ale stále rostou – 
nedostatkem místa se ohýbají a deformují 
i své okolí (k peřovým cystám může dojít 
i  po poškození peřového folikulu šku-
báním, poraněním, popálením, infekcí, 
apod.). Řešení je chirurgické a problém se 
na stejném místě může objevit znovu při 
růstu nového pera.

Cirkoviróza (PBFD) je virové one-
mocnění, při kterém dochází mimo jiné 
k  deformitám zobáku a  peří. Změny na 
peří zahrnují zesílené peřové pochvy, ze 
kterých se nemůže pero normálně uvolnit 
a  zůstává tak obalené keratinovým oba-
lem; dále velmi svědivou polyfolikulitidu, 
kdy z  jednoho peřového folikulu vyrůs-
tá několik per; zvýšenou lomivost per; 
zdeformovaná pera; jejich abnormální 
růst; změny barvy; poruchy přepeřování, 
apod. Při jakékoli změně opeření ptáka by 
měl chovatel nechat vyšetřit krev na toto 
zákeřné onemocnění, protože se ukazuje, 
že výskyt v  našich chovech je mnohem 
častější, než se předpokládalo.

Změny barvy peří jsou velmi časté 
u  cirkovirózy, ale může je vyvolat i  one-
mocnění jater. Zajímavé je, že někdy se 
barevně změněné peří může vrátit do 
původního stavu i  bez přepeření. Napří-
klad u korel s chronickým onemocněním 
jater dochází k zežloutnutí per, které se ale 
po úspěšné terapii vrátí k bílé barvě. Prav-
děpodobně je tento jev způsoben změ-
nou složení tuků produkovaných kožními 
buňkami. U  agapornisů růžohrdlých se 
mohou objevit rudá peříčka mezi zele-
ným peřím při infekci krevními parazity 
nebo při nevyhovující stravě. U  amazo-
ňanů a žaků se objevují abnormální žlutá, 
červená a  růžová pera související s  one-
mocněním ledvin, jater nebo systémovým 
onemocněním. PBFD způsobuje výskyt 
červených per u žaků.

Stresové linie nebo hladové linie jsou 
velmi častým nálezem u  ručně dokr-
mených mláďat nebo u  ptáků, kteří byli 
v  období vývoje peří ve stresu. Může jít 
o stres z neadekvátní výživy (metabolický 
stres), z  lidské manipulace, z  násilného 
krmení, z přítomnosti rušivých faktorů, ze 
změny prostředí, apod. Příčin je spousta 
a důsledkem jsou viditelné pruhy na peří. 
Pokud jsou nové podmínky chovu opti-
mální, problém by se neměl po přepeření 
objevit.

Polyomaviróza je dalším virovým 
onemocněním, které způsobuje dystrofii 
per, ale také zpomalené vyprazdňování 
volete, apatii a  náhlé úmrtí u  andulek. 
Specifická léčba neexistuje a  v  případě 
jakýchkoli změn opeření je doporučitelné 
nechat ptáky otestovat odběrem krve. Tzv. 
francouzské pelichání je pak projevem 
polyomavirózy, PBFD nebo i  kombinací 
těchto dvou viróz.

Někdy se setkáváme s  požadavkem 
chovatelů na zastřižení letek, aby papouš-
ci nemohli létat nebo aspoň ne tak dobře. 
Jde o  zákrok, který má mnoho variant 
a existuje celá řada „střihů“. Všechny ale 
v  podstatě vedou k  tomu, že pták je do 
určité míry frustrovaný z omezení svého 
pohybu a  pokud se zastřižení provede 
bez ohledu na individuální situaci, věk, 
schopnost létat, psychický stav papouška, 
prostředí, ve kterém žije, apod. nebo se 
provede neodborně, může papoušek špat-
ně přistávat a zraňovat si prsní kost, někdy 
dokonce dochází k  rozvoji psychického 
stresu natolik, že se papoušci začnou šku-
bat. Tento zákrok by měl provádět pouze 
veterinář, a  to po důkladné konzultaci 
s majitelem a probráním toho, co si vlast-
ně od zákroku slibuje, protože mnohdy 
jsou očekávání nereálná.

Kůže a kožní deriváty 
– peří

Výrazné stresové linie a prosvítání melaninu na konci per u ručně dokrmeného mláděte Peřová cysta u kanára
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Nekvalitní opeření je mimo výše 
popsané virózy (a některá další onemoc-
nění) většinou důsledkem neadekvátní 
a nevyvážené stravy. Barva, lesk a celková 
kvalita peří je obrazem zdravotního stavu 
ptáka, a pokud je peří matné, roztřepené, 
suché a pták o sebe nepečuje, je evidentně 
něco v  nepořádku. Jestliže je struktura 
pera nekvalitní důsledkem špatné výživy 
nebo prodělaného stresu, dochází někdy 
k prosvítání melaninu (hlavně na koneč-
cích per) a peří vypadá, jakoby mělo černé 
konce. Odlišná situace je u  ptáků, kteří 
lezou po pletivu a  peří si o  ně odírají – 
především ocasní pera jsou pak olámaná 
a roztřepená, ale nejde o žádné onemoc-
nění, jen mechanické opotřebení.

Zlomená pera většinou chovaným 
ptákům nijak zásadně nevadí. U dravců se 
provádí nastavování per, aby bylo opeření 
kompletní a poškozené pero nemělo nega-
tivní vliv na let a následně lov. U papoušků 

tato metoda není tak efektní a  většinou 
není ani potřebná. Zlomené pero je při 
přepeření nahrazeno jiným a  pokud je 
nutné obnovu urychlit, lze pero vytrh-
nout. Jde ale o velmi bolestivou proceduru 
a u silných per je při neodborném trhání 
možné i poranění peřového folikulu nebo 
natržení okolní kůže.

Nemocí, které se projeví na opeření 
je samozřejmě mnohem více než je uve-
dený stručný výčet, ale v  podstatě při 
všech změnách peří (ať už změny barvy 
nebo struktury) platí, že by měl chova-
tel vyhledat pomoc veterinárního lékaře 
věnujícího se ptákům. Může jít o banalitu, 
ale také o život ohrožující stavy a čím je 
diagnostika a terapie včasnější, tím větší je 
šance na úspěch.

MVDr. Jana Leimerová – Zábřeh na Mor.
leimerova@veterinazabreh.cz

Foto: archiv

Krvácivost per při infekci cirkovirem (BSAVA)Polyfolikulitida

Náhrada zlomeného pera u dravce (Avian Medi-
cine, Samour) Perzistující keratinové pochvy
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