
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 

Parazitární choroby zvěře pernaté 

Kokcidióza 
 Je způsobována prvokem (kokcidie), který je specifický pro 

jednotlivé druhy ptáků. Onemocnění způsobuje značné ztráty, 
především u kuřat v krotkých chovech. K nakažení dochází z trusu 
nemocných kusů, krmivem či vodou. Různé druhy kokcidií obsazují 
výstelku různých částí střeva a po složitém vývoji napadají další 
hostitelské buňky. 

 Klinicky se choroba projevuje zejména průjmy až krvavými, 
ztrátou čilosti, zimomřivostí, zvýšenou žíznivostí, nechutenstvím a 
úhyny. Ztráty u kuřat dosahují až 75 %. Přeživší jedinci zaostávají 
ve vývoji a jsou zdrojem nákazy pro další zvířata. 

 Léčba je úspěšná při včasné diagnostice a aplikaci léčiva. Do 
krmných směsí jsou přidávána léčiva preventivně 

(kokcidiostatika).  
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NEMOCI ZVĚŘE  

Syngamóza 
 Choroba způsobovaná červem Syngamus tracheae 

(srostlice trvalá). Je to významné onemocnění bažantů   
a koroptví. Parazit je 1-3 cm dlouhý, žije v průdušnici 
ptáků, ucpává její lumen a vyvolává dušení, zejména      
u kuřat. Je červené barvy a žije v trvalé kopulaci               
a jedinci mají tvar písmene Y.  

 K nakažení dochází od jiných ptáků či z rezervoárového 
hostitele dešťovky a jiných plžů či hmyzu, nebo larvami 
ze zevního prostředí. Choroba se vyskytuje ohniskovitě, 
v promořených chovech dlouhodobě.  

 Léčba je možná a účinná, preventivně je důležitá 
hygiena chovu, suchá zem výběhu a odchoven a 
nepřítomnost rezervoárových hostitelů. 
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NEMOCI ZVĚŘE  

Střevní hlístice 

U pernaté zvěře se vyskytují často v několika 
druzích. U většiny druhů probíhá vývoj bez 
mezihostitelů, tedy přímo v prostředí. Jsou to bílí 
vlasoví červi 10 - 80 mm dlouzí. Parazitují v různých 
úsecích zažívadel od volete až po střevo.  

 Silnější invaze se projevují průjmem, nechutenstvím, 
načepýřením peří, hubnutím a úhynem.  

 Léčba těchto parazitóz je možná po konzultaci            
s veterinárním lékařem. Prevence je obtížná              
a spočívá ve vysoké úrovni hygieny chovu. 
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NEMOCI ZVĚŘE  

Histomoniáza 

 Je způsobena bičíkovcem Histomonas meleagridis. 
Bývá častá zejména u krůt. K nakažení dochází 
nejčastěji zažívací cestou, často s vajíčky roupů. 

 Klinickým příznakem je zejména průjem. Trus bývá 
světlé barvy, napěněný a silně páchnoucí. Ztráty 
jsou značné. Při pitvě zjišťujeme ve slepých střevech 
fibrinozní výpotek, na játrech kruhovitá žlutá 
nekrotická ložiska. 

 Léčba je možná po stanovení diagnózy a poradě         
s veterinárním lékařem. 
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NEMOCI ZVĚŘE  

Zevní parazitózy 

 Vápenka - je způsobována zákožkou. Projevuje         
se tvorbou bělavých suchých strupů na stojácích      
a prstech. Léčba je prováděna insekticidy, přičemž je 
nutná asanace zevního prostředí. 

Dále se občas vyskytují v chovech členovci — peříši 
a zápeřníci živící se peřím. Způsobují zneklidňování 
ptáků. 

 Čmelíci - způsobují sání krve, čímž ptáky jednak 
zneklidňují a v masivní invazi mohou způsobit 
anemii až úhyn. 
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Domácí úkol: 

• Prostudovat látku ze sešitu a text v učebnici                 
na str. 285 – 286.  
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Děkuji za pozornost! 

Seznam použité literatury je uveden ve složce word. 
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