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Assim como uma boa alimentação, oferecer poleiros adequados pode
ajudar ainda mais a saúde dos pés dos pássaros. É comum encontrar
casos de aves com calos nos pés ou mesmo que contraíram fungos e
sarnas e até mesmo pássaros com pés atrofiados devido ao tipo de
poleiro utilizado na gaiola. Esse item muitas vezes é considerado de
pouca importância para criadores amadores ou iniciantes, muitos deles
não se preocupam em oferecer bons poleiros para seus pássaros.

Problemas causados por poleiros inadequados
Na natureza os pássaros usam os galhos das árvores como poleiro, e
como todos sabemos as árvores possuem galhos não lineares com diversas
espessuras e com vários tipos de revestimento natural, isso ajuda no
exercício das articulações e circulação. Porém em cativeiro devemos
tentar reproduzir esse tipo sensação.
Um poleiro muito grosso pode fazer com que os pássaros venham a
entortar as unhas laterais e traseiras, e expondo-o a contrair o
famoso chifre de carneiro nos dedos conhecido também como “esporão”.
Poleiros muito finos são ótimos para os pássaros dormirem, conhecidos
também como poleiro de descanso ou dorminhoco. Existem alguns
dorminhocos que já vem com uma tira de lixa na parte de baixo, esse
modelo não é muito apreciado pelas aves para dormirem, pois dificulta
o travamento da musculatura dos pés. O travamento da musculatura dos
pés no poleiro pode ajudar no retardamento do crescimento das unhas,
devido ao fechamento da circulação sanguínea.
Poleiros de uma só espessura podem afetar seriamente as articulações e
músculos, pois não exercitam as juntas dos pés dos pássaros.

Poleiros ideais
Procure sempre variar a espessura e o acabamento dos poleiros, coloque
2 ou 3 tipos diferentes. Atualmente é fácil encontrar poleiros de
vários tipos em lojas especializadas em pássaros, procure colocar
poleiros frisados e lisos de espessuras entre 8 e 12 milímetros; um
poleiro com lixa também pode ser colocado para ajudar a manter as
unhas em bom tamanho.
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Nunca coloque um poleiro em cima do outro e nem em cima de recipientes
de alimentos, pois as fezes e sujeiras liberadas pela ave podem cair
sobre eles facilitando a ingestão ou contato com bactérias que
favorecem o aparecimento de doenças.
Devemos sempre observar se a ave esta conseguindo se apoiar bem nos
poleiros se estes estão bem firmes e com os tamanhos e espessuras
corretas, tudo isso pode influenciar na saúde do pássaro deixando-os
cansados e estressados.

Tipos de poleiros:

Resumo
O poleiro deve ser bem redondo e a superfície deve conter ranhuras
para facilitar a acomodação e evitar escorregamentos, não deve conter
nenhum tipo de impureza, não deve ser feito de material frio e pouco
poroso, nunca deixar um poleiro debaixo do outro, deve ser limpo e
desinfetado constantemente e a altura dos poleiros deve permitir que o
pássaro fique confortavelmente ereto.

Logicamente que existem casos e casos de criadores que utilizam outros
tipos de poleiros como poleiros plásticos, revestidos com algum tipo
de material emborrachado, poleiros com cavas para pássaros que já
possuem problemas de calos, poleiros de materiais mais macios e etc..
Tudo isso deve ser analisado de caso para caso, porem quero através
desse artigo alertar a todos os criadores que revejam seus cuidados
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com poleiros para que os pássaros possam ter o melhor cuidado
possível, pois na natureza esses problemas são supridos como vimos no
inicio, sendo assim por se tratar de pássaros de cativeiro tentar
oferecer o mínimo de cuidados para que eles tenham a mesma sensação
que na natureza, é o mínimo que podemos fazer.
Escrito por M.v. Jacqueline R. F. Cremoneze
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