Kroppsdel

Bra

Mindre bra

Ögon

Klara, rena, vidöppna, alerta.

Matthet, utsöndringar, stängda,
svullnad, sår, skummande,
inflammerade.

Ansikte, kam, slör

Rena, mjuka, inga fläckar,
klarröda dvs god blodtillförsel
(obs alla har inte röda
ansikten).

Fjälliga, hårda, mörka,
blåaktiga eller bleka,
sårskorpor, sår, parasiter,
svullnad, förkrympta, svarta
eller vita pluppar.

Hållning

Huvudet högt, god balans, står
på båda fötterna med raka ben,
bra grepp runt sittpinne,
uppmärksammar omgivningen.

Huvudet intryckt mot nacken
eller hängande, uppfluffad
fjäderdräkt, ligger på sidan,
står på ett ben, tillbakadragen,
deprimerad, svag,
okoordinerad, hängande vingar.

Doft

Ingen eller lätt fermenterat hö. Stark, skämd, sur eller ostaktig.

Näbb, näsborrar

Rena, uniforma, blänkande,
hela.

Blöta av saliv/slem, kantade
med matrester eller smuts,
spruckna eller flisiga.

Ben, fötter

Rena, blänkande, likformiga
fjäll och klor, fotsulor mjuka
och fläckfria, ben och tår raka
och funktionella.

Tjocka och krustiga fjäll,
brutna tår, ömhet, ingen
gripförmåga, svullna eller
varma leder.

Fjädrar

Rena, klara, blänkande, lena
eller fluffiga.

Bleka, smutsiga, avbrutna eller
saknade fjädrar, raggiga, hål,
klumpar av smuts eller
parasitägg, krypande parasiter.

Vingar

Hållna nära kroppen,
symmetriska, mjuka rörelser i
Hängande eller hållna ut från
lederna vid flexning, flygfjädrar kroppen, osymmetriska.
intakta.

Hud

Ren, mjuk, blekt rosa,
genomlysande (vissa har bara
röda fläckar på axlar och
bröstben).

Smutsig, sårig, cystor,
blåmärken, kallbrand, parasiter
som kryper runt.

Avföring

70% luktfri grön/vit fast
30% stinkande brun kletig
(=blindtarmsavföring).
Vattnig vid stress eller vid höga
temperaturer.

Dåligt formade, konstant
kletiga eller vattniga, starkt
illaluktande, svarta, blodiga,
skummande.

Bröstben

Rakt, god muskulatur på båda
sidor, mjuk rundning mot
bröstkorg, knölfri.

Krokigt eller framskjutande
med ingen eller lite muskulatur,
skarp v-form mot bröstkorg,
hårda eller formlösa massor.

Kräva

Fylld (bör vara tömd på
Genomgående tom, hård eller
morgonen innan frukost), består svampig konsistens, kraftigt
av mat, palperas utan
förstorad.
svårighet.

Kloak

Liten, ren, fuktig, mjuk, smidig. Förstorad, nedsmutsad, hård,
sprucken, öm, klumpar med
avföring eller parasitägg på
fjädrar, krypande parasiter.

Andning (stetoskopet
vid mitten av ryggen
i höjd med
skulderbladet)

12-37 andetag/minut.
Inandning kortare och ljudligare
än utandning, minimal vidgning
av bröstkorgen, stängd näbb.

Hjärtrytm

220-360 slag/minut.

Klappningar eller smällar,
väsande, visslande, hostningar,
nysningar, ljudligare utandning,
andas genom öppen näbb,
huvudskakningar.

