Obesidade em aves e
má-nutrição
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A hereditariedade também parece ser um
fator fundamental para a obesidade. Aves
que são obesas, geralmente possuem
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obesas, não devem ser reproduzidas, já
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Esta condição física acaba por trazer
inúmeros prejuízos ao animal, como
maiores riscos de doenças cardíacas, ovo
preso, formação de tumores lipídicos, e
estresses respiratórios durante exercícios
ou excitação. Além dos riscos, o sucesso
reprodutivo pode ser diminuído nestas
aves,
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A forma mais efetiva de combater a
obesidade é aumentar a quantidade de
exercícios e diminuir a ingestão de calorias.
Os exercícios devem ser aumentados
gradativamente, sempre com cuidado e
sob supervisão do dono, já que estas aves
podem
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ataques

cardíacos. Devem ser oferecidas gaiolas
maiores que facilitem o vôo e o alimento e
a água devem ser posicionados de lados
opostos na gaiola, estimulando o exercício.
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