
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 
Hromadná onemocnění způsobená ostatními vlivy 

Botulismus 
 Je to onemocnění zejména ptáků, způsobené toxiny 

bakterie Clostridium, která je anaerobní.  
 Po průniku toxinů zažívací cestou do těla ptáků         

se projevují příznaky ochrnutí a celkové slabosti. 
Dochází i k masivnímu úhynu. Nejčastěji                
jsou postiženi vodní ptáci, zejména kachny,             
ale jsou známy i případy onemocnění u bažantů.  

Opatření při výskytu onemocnění stanoví 
veterinární lékař. 
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NEMOCI ZVĚŘE  

Alimentární intoxikace 

Bývají způsobovány chemickými látkami 
používanými v zemědělství. Spektrum 
příznaků a důsledků je velice pestré. 
Vyskytují se akutní formy onemocnění             
s klinickými příznaky až úhyny a chronické 
formy, kdy látky dlouhodobě poškozují tělo 
zvěře, způsobují jeho oslabení, snížení 
reprodukčních schopností a různé chronické 
příznaky intoxikací. 
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NEMOCI ZVĚŘE  

Avitaminózy 

Jsou to onemocnění způsobená nedostatkem 
vitamínů. Týkají se zejména krotkých chovů 
pernaté zvěře. Jsou popisovány příznaky 
nedostatku jednotlivých vitamínů u zvířat. 
Dnes všeobecně používané směsi vyráběné      
v krmivářském průmyslu plně pokrývají 
potřebu vitamínů a dalších nezbytných 
biofaktorů. Myslivec se při používání těchto 
kompletních krmiv s těmito chorobami běžně 
nesetkává. 
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NEMOCI ZVĚŘE  

Dietetické poruchy 
 Je to označení pro onemocnění zažívacího traktu 

způsobená nevhodným krmivem nebo příjmem 
nadměrného množství krmiva, zejména v zimní době. 
Mohou být vyvolány zkrmováním nahnilé siláže či řepy, 
zaplísněného krmiva nebo potravy nevhodné struktury 
(šroty), apod. 

 Rovněž přechod, zejména náhlý, na jinou potravu může 
být příčinou zažívacích poruch (jarní průjmy). Klinickým 
projevem dietetických poruch jsou zejména metabolické 
změny v zažívacím traktu projevující se průjmy, 
dehydratací a často v součinnosti s dalšími negativními 
vlivy prostředí (parazitózy) i úhyny. 
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NEMOCI ZVĚŘE  

Dietetické poruchy 

Do této skupiny chorob patří i onemocnění 
známé z nadměrného příjmu řepky. Dochází 
jednak k poruchám zažívacím, ale i nervovým. 
Srnčí zvěř se chová jakoby obluzena a ztrácí 
nejen plachost, ale mnohdy i schopnost pohybu. 
Choroba je způsobena vyšším obsahem 
aminokyseliny S - metylcysteinsulfoxid.           
Tato látka způsobuje i rozpad červených krvinek. 

Prevencí je odváděcí krmení poblíž lánů řepky 
atraktivními krmivy. 
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Domácí úkol: 

• Prostudovat látku ze sešitu a text v učebnici                 
na str. 294.  
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Děkuji za pozornost! 

Seznam použité literatury je uveden ve složce word. 
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