
MYSLIVOST 



Myslivost, umění myslivecké nebo lovecké, sluje 
soubor veškerých výkonů honebních i všeliké činnosti, 
kterou vyžaduje chov a ošetřování zvěře lovné. 
         Ottův slovník naučný 
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NEMOCI ZVĚŘE 

Infekční choroby zvěře pernaté 

Bakteriální choroby: 
Tuberkulóza 

 Je způsobena ptačím mykobakteriem, je přenosná na ostatní 
zvířata i člověka.  

 Zdrojem jsou zejména starší kusy drůbeže i volně žijící ptáci.  
 Probíhá obvykle chronicky. Projevuje se únavou, hubnutím, 

často kulháním, protože bývají napadeny kosti. Na játrech        
i jiných orgánech bývají bělavé uzlíky velikosti hrachu.  

 Léčba se neprovádí.  
 Chov je nutno prověřovat tuberkulinační zkouškou, 

vyřazovat nemocné kusy a dbát preventivních opatření           
v chovu. Při výskytu choroby stanoví opatření veterinární 
správa.  

 
Ing. Lukáš Kandler 



NEMOCI ZVĚŘE  

Salmonelóza drůbeže 
 Je způsobena některými druhy salmonel. Onemocnění 

je přenosné na člověka. Vyskytuje se poměrně často. 
 Hlavním zdrojem nákazy jsou nemocná zvířata,             

ale i krmivo a voda. Přenáší se na potomstvo i přímo 
vejci. 

 Klinické příznaky jsou neurčité, zejména se objevují 
průjmy a u kuřat vysoké ztráty úhynem. U starších kusů 
probíhá chronicky a zvířata jsou označována jako 
bacilonosiči. 

 Léčbu provádí veterinární lékař a opatření při výskytu 
choroby stanoví veterinární správa. 

 Prevencí je vysoká úroveň hygieny chovu, nezávadnost 
krmiva a vody. 
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NEMOCI ZVĚŘE  

Červenka bažantů 

 Je to onemocnění v poslední době častěji 
zjišťované. Původcem je bakterie, která je 
známější jako příčina onemocnění červenkou      
u prasat.  

 Je běžně dosti rozšířena, k nakažení dochází 
divokými ptáky, krmivem, vodou, ale i z půdy. 

Příznaky jsou neurčité, projevuje se celková 
slabost, nechutenství a průjem. Dochází k 
úhynům. 

Léčba je možná antibiotiky. Vyskytuje se vzácně. 
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Domácí úkol: 

• Prostudovat látku ze sešitu a text v učebnici                 
na str. 282 – 283.  
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Děkuji za pozornost! 

Seznam použité literatury je uveden ve složce word.   
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