MUDA
UMA DOENÇA?

Comprei há dias um livro, sobre doenças de canários e não tinha lógica nenhuma em
falar dele aqui não fosse o facto de a primeira doença tratada ser a muda da pena.
Não concordo que a muda da pena seja considerada uma doença, mas concordo que e
uma fase vital, na vida das nossas aves, e que se não forem tomadas as devidas
precauções, os nossos canários podem morrer.
A muda faz parte do ciclo anual das aves, sensivelmente ao 40º dia de vida como todos
os animais granívoros os canários começam a fase da muda, palavra com que
normalmente se define a troca de penas que caem progressivamente sendo substituídas
por outras novas que duram ate a temporada seguinte.
No primeiro ano de vida, as penas das assas e da cauda ( remiges e rectrices ) não são
substituídas, só o sendo no ano seguinte.
A muda e um fenómeno fisiológico, regulado por hormonas normalmente reguladas
pelo fotoperiodo mais propriamente o factor horas de luz e calor que ponhem em
marcha uma série de reacções hormonais que inibem os pássaros do processo
reprodutivo e das actividades relacionadas, como por exemplo o canto.
A substituição das penas deve ser gradual, sendo umas substituídas por outras sem
apresentar nenhuma parte do corpo completamente desprovida de penas.
Como a ave nesta fase se encontra debilitada, devemos redobrar os cuidados com
correntes de ar e mudanças bruscas de temperatura, assim como com a alimentação, que
deve ser equilibrada e rica em vitaminas, minerais e aminoácidos, muito mais averá mas
deixo aqui alguns que julgo serem os mais fundamentais.
Vitaminas do tipo ( A, B, D e C).
Minerais e aminoácidos do tipo (Cristina, Metionina; Tirocina e Leucina).
E também durante este período que os criadores devem administrar papas com corantes
para melhorar a cor, mas cuidado pois estas papas normalmente são papas gordas á que
ter em atenção as quantidades administradas assim como a sua qualidade.
As cores depositadas nas penas das aves durante a fase da muda e que manterão ate a
próxima muda no ano seguinte.
Banho na muda um tema que certamente dará muito que falar pois muitos criadores
julgam ser prejudicial afirmam mesmo atrasar a muda e que pode trazer problemas,
quanto aos meus canários adoram tomar banho mesmo na muda da pena e nunca notei
que isso lhes fosse prejudicial.
Também nesta fase as aves devem ter um espaço maior para poderem voar e assim
fortificar os músculos.
Terminada a muda os nossos pássaros passam a ser o orgulho de qualquer criador quê se
digne ter este nome, os machos retomam o canto é nesta altura a meu ver a melhor
altura para escolher o plantel de canários que irão ser os reprodutores da próxima
temporada de criação bem como para a compra de novas aves, nunca esquecendo de
fazer uma quarentena nas aves adquiridas.
Por vezes a muda aparece fora de época, tal pode deverce ao calor em excesso ou a uma
alteração de luminosidade, ou ate a um ataque de ácaros e aqui sim podemos falar de
doença.
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