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Som dlhoročným chovateľom drob-

ných exotov, konkrétne amadín Gouldovej. 

Poznám tiež veľa chovateľov inej drobotiny 

a tak mám relatívne dosť dobrý prehľad 

o metódach liečenia zažívacieho traktu. Teda 

o metódach u nás zaužívaných.

V podstate v každej knihe, článku, na 

každej prednáške sa stretávam so štandard-

ným postupom: spozorovanie ochorenia, 

diagnostika choroby, liečba (ATB), rekon-

valescencia – podporná liečba (vitamíny, 

probiotiká). Podľa mojich skúseností sa dá so 

všetkým súhlasiť, ale! Musíme brať do úvahy 

čo chováme a čo liečime. Vrátim sa preto 

späť k chovu drobných spevavcov. Pri čítaní 

jedného zahraničného článku (za výraznej 

prekladateľskej pomoci priateľa MVDr. J. 

Šimunka, za čo mu veľmi ďakujem) som sa 

stretol so zaujímavým názorom významného 

veterinára pre exotické vtáky Dr. Roba Mar-

shalla. V tomto článku tvrdí a zdôvodňuje, 

prečo nie podávanie probiotík drobným spe-

vavcom. Pokúsim sa tu popísať voľný preklad 

jeho tvrdení a doplním i moje skúsenosti.

Na úvod trochu teórie
Spevavce sú vývojovo najmladším a naj-

vyvinutejším radom vtákov. Počet druhov 

tohto radu sa odhaduje na 3/5 všetkých 

žijúcich druhov vtákov (cca 5 650 z 9 700 

druhov z 1 168 rodov). Iné vtáky ako napr. 

Kurotvaré (Galliformes) patria do starších a 

primitívnejších radov. Kurotvaré – kury a im 

príbuzné vtáky, majú 3 čeľade (Megapodidae 

– tabonovité, Cracidae – hokovité, Phasiani-

dae – bažantovité).

Spevavce vývojovo opustili ostatné, primi-

tívnejšie rady vtákov a tak sa stali najúspešnej-

šou skupinou. Vo väčšom počte sa objavili po 

Paleogéne v dovtedy neosídlených oblastiach, 

pretože ich spôsob života bol značne prispô-

sobivý. Takmer všetci terajší vedci predpokla-

dajú, že spevavce sú monofyletického pôvodu 

(majú spoločného predka) s podobnými ana-

tomickými a fyziologickými črtami (špeciálne 

podnebie a syrinx – hlasový orgán, charakte-

ristické postavenie prstov na nohách, rýchlejší 

metabolizmus...). Spevavce môžeme rozdeliť 

do dvoch veľkých skupín: Suboscines a Oscines. 

Oscines – pravé spevavce tvoria asi 4/5 spe-

vavcov (cca 4 500 druhov) a ich morfológia je 

pomerne jednoliata. Uniformita v morfológii 

skupiny Suboscines (cca 1 150 druhov) nie je až 

taká striktná. Sústredíme sa na vtáky skupiny 

Oscines – pravé spevavce, ktoré obývajú mierne 

pásmo. Tieto vtáky sú absolútnym extrémom 

medzi ostatnými vtákmi a možno aj medzi 

ostatnými žijúcimi stavovcami čo sa týka jed-

noliatosti ich vonkajších znakov. Väčšina z nich 

sú malé vtáky, živia sa hmyzom, drobným 

ovocím a zrnom – semenami. Najviac odliš-

ností však môžeme pozorovať pri ich spôsobe 

kŕmenia a tvarom zobáku, ktoré sú skôr kon-

vergentné – prispôsobovali sa prostrediu, než 

indikujúce novú evolučnú líniu. Takže tráviaci 

trakt spevavcov požierajúcich zrno by sa nemal 

považovať za znak evolučného vývoja, ale mal 

by sa chápať ako adaptácia na prostredie. Malé 

odlišnosti medzi jednotlivými rodmi a druhmi 

drobných spevavcov podporujú teóriu, že sú 

Veterinární poradna
Tráviaci trakt drobných

spevavcov – podávanie
probiotík – áno, či nie?

Spevavce:

Ríša: živočíšna (Animalia)

Kmeň: strunovce (Chordata)

Podkmeň: stavovce (Vertebrata)

Trieda: vtáky (Aves)

Podtrieda: pravé vtáky (Ornithurae)

Nadrad: letce (Neognathae)

Rad: spevavce – vrabcotvaré (Passeriformes)

systematika radu spevavcov Passeriformes – vrabcotvaré (74 čeľadí v 4 podradoch):

Podrad eurylaimi 

Suboscines (cca 1150 druhov): lobošovité, tyranovité, lýrochvostovité...tyranii 

menurae

spevné
Oscines – pravé spevavce (cca 4500 druhov). Astrildovité...drozdovité...

lastovičkovité...penicovité...

» Špeciálne určené probiotiká pre 

papagáje sú isto prínosom, keďže 

tieto vtáky majú stálu črevnú 

mikroflóru

» Spevavce, najrozšírenejsia skupina 

vtákov- evolučne na vysokom stup-

ni vývoja » Vrabec domový (Passer domesticus)



vývojovo mladými druhmi (približne od stred-

ných až neskorších Treťohôr). Preto by sme 

nemali predpokladať žiadny evolučný vzťah 

medzi fyziológiou trávenia primitívnejších vtá-

kov – ako napríklad Galliformes – Kurotvaré 

s najmladšími a najvyspelejšími vtákmi – spe-

vavcami.

Trávenie vtákov

Kurotvaré
Doterajšie vedomosti o trávení vtákov 

spočívajú najmä na vedeckých výskumoch 

u hydiny. Hydina patrí do radu Galliformes 

– Kurotvaré, jedného z najprimitívnejších – 

vývojovo najstarších radov. U týchto vtákov 

sú všetky časti tráviacej sústavy zapojené 

do procesu trávenia (hrvoľ, glandulárny – 

žlaznatý žalúdok, musculárny – svalnatý 

žalúdok, tenké črevo i slepé črevá). Žľaznatý 

žalúdok vylučuje pepsín a žalúdočnú kyseli-

nu, svalnatý žalúdok zabezpečuje rozomle-

tie potravy a kyslú proteolýzu – trávenie. 

Najdôležitejším orgánom chemického trá-

venia a absorpcie živín do krvného obehu 

je tenké črevo. Tu je chymus – natrávená 

potrava zo svalnatého žalúdka neutralizo-

vaná žlčou, pankreatickou a črevnou šťavou, 

takže pH, hlavne v ileu – časť tenkého čreva, 

je medzi 6–8. Chemické trávenie škrobu sa 

uskutočňuje najmä v tenkom čreve aktivitou 

pankreatickej amylázy a enzýmu črevnej 

šťavy – maltázy. Laktóza a sacharóza sú 

hydrolyzované laktázou a maltázou črevnej 

šťavy. U vtákov, ktoré trávia i vlákniny sú 

slepé črevá (u vtákov sú párové) dobre vyvi-

nuté a ich spoločná dĺžka môže dosahovať 

dĺžku tenkého čreva. V caecach – slepých 

črevách „sídlia“ baktérie, ktoré pomáhajú pri 

rozklade celulózy na stráviteľné karbohyd-

ráty. Potrava dosiahne slepé črevá antiperi-

staltickými pohybmi recta. Najnovšie štúdie 

vykázali, že fermentácia v slepých črevách 

za pomoci baktérií dodáva iba malú časť 

celkovej energetickej potreby vtákov, takže 

naozajstný význam slepého čreva u domácej 

hydiny ešte nie je celkom známy. Spevavce 

nemajú slepé črevá. Napriek tomu, že mik-

robiologické trávenie a fermentácia celulózy 

sa uskutočňuje v slepom čreve niektorých 

druhov z rodu Galliformes – kurotvaré, často 

sa tvrdí, že tieto procesy prebiehajú aj u dru-
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» Hydina patrí k vývojovo 

primitívnym radom vtákov 

(Galliformes)» Páv korunkatý (Galliformes-Phasianidae) - prekrásny zástupca kurotvarých



hov živiacich sa semenami ako sú papagáje, 

holuby a pinkovité, ktoré nemajú slepé črevá. 

Toto sa však experimentálne nepotvrdilo.

Spevavce
Ich potrava je trávená chemicky (bez 

pomoci symbiotických baktérií), následne sa 

živiny vstrebávajú v tenkom čreve. O spevav-

coch sa predpokladá, že nemajú permanentnú 

črevnú flóru. Pri vykonávaní mikroskopického 

vyšetrenia vzoriek trusu od zdravých zvierat 

sa neobjavili žiadne baktérie ani iné organizmy. 

Aeróbna kultivácia zo vzorky trusu tiež nepo-

tvrdila žiadne baktérie. Je všeobecne známe, že 

spevavce sú evolučne najmladšími a najvyspe-

lejšími vtákmi. Ich malá veľkosť a rýchly meta-

bolizmus (o 65% rýchlejší ako u nespevavcov) 

im umožnili vydobyť si dominantné miesto, čo 

sa týka počtu druhov vo svete vtákov. Drobné 

spevavce potrebujú viac energie na udržanie 

telesnej teploty (o 2 °C vyššej ako u iných vtá-

kov). Množstvo ich dennej potravy predstavuje 

cca 30 a viac % ich telesnej hmotnosti a prí-

jem tekutín 25–30 ml na 100 gramov telesnej 

hmotnosti, čo sú relatívne veľké množstvá na 

uspokojenie ich energetických potrieb. Potrava 

musí byť strávená a vstrebaná relatívne rýchlo. 

Smrť na vykrvácanie, ktorá sa objavuje u spe-

vavcov, ktoré neprijímali potravu posledných 

48 hodín svedčí o vysokej vascularizácii – pre-

krvení a kvalitnej absorbcii – vstrebávaní v ten-

kom čreve. Baktérie vyskytujúce sa v tráviacom 

trakte primitívnejších vtákov (Galliformes – 

Kurotvaré), ktoré pomáhajú pri trávení a tiež 

produkujú vitamíny a iné metabolity, nie sú u 

spevavcov nutné. Extrémne vysoké nároky na 

energiu týchto malých vtákov sú uspokojené 

zvýšenou aktivitou enzýmov (lipázy a amylá-

zy). Vylepšené chemické trávenie (enzymatic-

ké) a dokonalé vstrebávanie živín vyskytujúce 

sa u malých spevavcov sú oveľa výhodnejším, 

rýchlejším a efektívnejším spôsobom získa-

vania energie. Biotopy osídlené dobre mobil-

nými spevavcami im poskytujú aj potrebnú 

pestrú potravu s vitamínmi a inými stopovými 

prvkami. Zvýšený bazálny – kľudový meta-

bolizmus tejto skupiny vtákov v porovnaní s 

ostatnými vtákmi podčiarkuje ich jedinečnosť. 

Táto vlastnosť tiež podporuje hypotézu, že ich 

črevá sú sterilné. Rýchlosť bazálneho – kľu-

dového metabolizmu spevavcov je približne 

o 50–60% vyššia ako u vtákov iných skupín 

(veľkosti vtákov sú pritom porovnateľné). Táto 

schopnosť objavená u spevavcov poukazuje na 

značnú odlišnosť od fyziológie primitívnejších 

skupín ako napr. Galliformes – Kurotvaré. Kvôli 

potrebe vysokých dávok dostupnej energie 

sa u nich vyvinula schopnosť dokonalejšieho 

trávenia pomocou chemických procesov bez 

bakteriálnej pomoci.

Baktérie v tráviacom trakte
Symbiotické baktérie (stabilná črevná 

mikroflóra) sa vyskytujú u viacerých dru-

hov vtákov, pomáhajú im tiež pri potláčaní 

rozmnožovania patogénnych baktérií. Tieto 

„priateľské baktérie“ sú podľa druhu a výskytu 

(prostredia) vtákov odlišné. Štúdie na divo 

žijúcich andulkách ukázali prítomnosť baktérií 

Streptococcus faecalis ako normálnej bakté-

rie v črevnej flóre. V nepriaznivých podmi-

enkach tieto štandardne prítomné baktérie 

môžu spôsobiť chorobu. Hydina má rozsiahle 

spektrum črevných baktérií, pretože sa prispô-

sobila prostrediu je na ne bohaté. Probiotiká 

sa vyrábajú najmä pre hydinu, aby vyvážili 

možný škodlivý efekt volne sa vyskytujúcich 

baktérií a patogénov, ktoré by mohli osídliť ich 

zažívací trakt. Využívajú sa tiež po liečbe ATB, 

ktorá zlikviduje normálnu črevnú mikroflóru. 

Aby tieto probiotiká naozaj pomohli, musia 

osídliť črevo, čiže tieto mikroorganizmy musia 

byť časťou normálnej črevnej mikroflóry špe-

cifické pre konkrétny druh. To znamená, že 

probiotiká vyvinuté pre hydinu nebudú efek-

tívne pre papagáje a už vôbec nie pre spevavce. 

Lactobacillus acidophilus znižuje pH, čo je 

základom používania probiotík. Probiotiká 

nie je žiadúce podávať spevavcom, pretože 

ich tráviace ústrojenstvo nie je uspôsobené na 

trvalé osídlenie črevnou mikroflórou a sú v ich 

zažívacom trakte cudzím elementom.
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POHLAVÍ U PTÁK a
NOVINKA: detekce virových infekcí cirkovirózy

a polyomavirózy (PBFD+APV)
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z kapky krve v EDTA     ze zaschlé krevní skvrny     ze 3-5 živých pírek
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Pohlaví

1-5 vzork 360,-K

6-10 340,-K

11-20 320,-K

21-30 300,-K

31 a více 280,-K

PBFD a APV

1-5 vzork 690,-K

6-10 590,-K

11-20 520,-K

21-30 450,-K

31 a více 420,-K

Pohlaví + PBFD a APV

1-5 vzork 990,-K

6-10 890,-K

11-20 790,-K

21-30 690,-K

31 a více 590,-K

Ceník v etn DPH



Výsledky vyšetrení
Poznatok, že drobné spevavce majú ste-

rilné zažívacie ústrojenstvo (črevá) je dôleži-

tý, ale často nedostatočne chápaný. Posmrtná 

autolýza – posmrtné samonatrávenie nepo-

tvrdzuje prítomnosť štandardnej črevnej 

mikroflóry. Protelytické poškodenie tkaniva 

po úhyne umožňuje osídlenie anaeróbny-

mi baktériami z vonkajšieho prostredia, čo 

môže viesť k mylným záverom po pitve 

s následnými výsledkami kultivácie. Črevné 

baktérie u primitívnejších vtákov zohrávajú 

úlohu v prevencii pred zažívacími infekcia-

mi. Čím sú tieto „modulátory imunity“ viac 

rozšírené, znamenajú tým väčšiu bariéru pre 

nákazu cudzorodými baktériami z prírod-

ného prostredia. Úloha nadmerne vysokej 

telesnej teploty spevavcov oproti primitív-

nejším druhom vtákov by nemala byť pod-

ceňovaná. Zvýšená teplota u nich slúži ako 

prevencia pred osídlením škodlivými bakté-

riami. Vysoká teplota v spolupráci s pomer-

ne dokonalým imunitným systémom teda 

slúži ako bariéra pre osídlenie tráviaceho 

traktu patogénnymi baktériami.

A teraz niekoľko otázok, ktoré si určite 

čitatelia toho článku položia.

Otázka: Keďže drobné spevavce nemajú 

stabilnú črevnú mikroflóru, znamená to, že ich 

črevo sa vyvinulo tak, že sa v ňom neuchytia 

žiadne baktérie ani patogénne? Štruktúra epi-

telu čreva by mohla byť odpoveďou na otázku, 

ako si tieto vtáky udržiavajú sterilný tráviaci 

trakt i keď sú atakované vonkajším prostre-

dím?

Otázka: Ak sa epitel čreva u spevavcov 

nevyvinul tak, aby mohol byť stabilne kolo-

nizovaný baktériami a protozoami, prečo je 

to tak, že Kandidóza, Campylobacter, E. Coli, 

Trichomonas... môžu napadnúť ich tráviaci 

trakt a spôsobiť u nich ochorenie? Ak sa ich 

epitel štrukturálne vyvinul tak, že môže byť 

osídlený niektorými patogénnymi baktériami, 

protozoami, kvasinkami, ako je to možné, že 

majú črevo sterilné?

Odpoveď: spevavce sú vývojovo na vyso-

kej úrovni. Sú najmladším rodom vtákov, 

ktoré majú vysoko špecializovaný tráviaci sys-

tém. Pokročilé imunitné (bunkovo založené) 

metódy sú uspôsobené na kontrolu črevných 

infekcií. Odpoveďou na sterilné črevo nie je 

štruktúra epitelu, ale ich imunitný systém a 

orgány pôsobiace na úrovni bunky. Spevavce 

sú náchylnejšie voči organizmom, ktorými sa 

počas fylogenézy – vývoj druhu nestretli. Toto 

je napr. u amadín Gouldovej, sú suchomilné 

a preto nákaza Kandidózou, Trichomonasom, 

Kokcidiózou sú pre ne často fatálne, pretože 

tieto mikroorganizmy sa najčastejšie vyskytujú 

vo vlhšom prostredí. Keďže sa amadiny Goul-

dovej v prírode s týmito baktériami nestretli, 

ich imunitný systém nie je na ne pripravený 

a preto im často podliehajú. Nemajú teda vyvi-

nutú genetickú odolnosť. Napr. Campylobacter 

nie je dôležitým patogénom u pestúnok japon-

ských, pretože majú vrodenú imunitu proti tejto 

chorobe. Amadiny Gouldovej neboli vystavené 

týmto baktériám v ich prirodzenom prostredí a 

preto sa u nich nevyvinula genetická odolnosť, 

tak môže dojsť u niektorých mladých jedincov 

k rýchlym úhynom. Megabakterióza (Macro-

rabdus ornithogaster) je komplexnou choro-

bou, ktorá úzko súvisí s pH žľaznatého žalúdka. 

Zmeny kyslosti pH žľaznatého žalúdka (napr. 

Kokcidióza, Kandidóza...) sú predispozíciou 

pre ochorenie megabakteriózou. Candida albi-

cans osídľuje iba keratinizované povrchy, to 

znamená, Candida nemôže osídliť tenké črevo, 

ale iba dutinu zobáka, hrvoľ a svalnatý žalúdok. 

Kandidóza nie je vzduchom sa šíriaca choroba, 

ale vo vlhkom prostredí sa naozaj rozmnožuje 

a vytvára spóry. Pohlcovač vlhkosti, či kontrola 

vlhkosti vzduchu môžu pomôcť.

Okyslenie tráviaceho traktu
Dôležitým faktom je, že väčšinou infekcie 

zažívacieho traktu vyplývajú z príjmu infi-

kovaného zdroja potravy, alebo nákazou od 

chorých vtákov. Organické kyseliny nemajú 

ničivý efekt na patogény, majú iba vplyv na pH 

prostredia v hrvole a niekedy v čreve. Toto je 

však možné približne v rozsahu 1 stupňa pH. 

Organické kyseliny môžu byť pufrované alebo 

nepufrované. Pufrované majú efekt v hrvole 

a za ním. Organické kyseliny sa nepoužívajú 

na liečenie, ale na prevenciu proti vytvoreniu 

alkalického prostredia. Nezahubia mikroor-

ganizmy, ale znamenajú prevenciu pred ich 

rozmnožovaním – spomaľujú až zastavujú ich 

rozmnožovanie. Týmto nezabraňujú vznik 

normálnej imunitnej reakcie – tak zabezpečujú 

sterilitu zažívacieho ústrojenstva. Najdôležitej-

šou úlohou je určiť príčinu vzniku alkalického 

prostredia.

Záver
Keďže je tráviaci trakt u spevavcov pri-

rodzene sterilný, jeho epitel a morfológia nie 

sú uspôsobené na to, aby sa v nich usídlili 

baktérie, ktoré sú u vývojovo starších druhov 

vtákov prítomné, vlastne nevyhnutné k tráve-

niu. Najmä tenké črevo, ktoré sprostredkováva 

vstrebávanie živín je orgán, ktorý sa vyvinul 

u spevavcov do podoby, ktorú sa snažíme 

nútene osídľovať cielenými vysokými dávka-

mi probiotických kultúr. Tieto kultúry však 

www.novaexota.cz   7–8/2009 – Noová EXOTA 53

» Cielené používanie probiotických 

kultúr pre vnímavé druhy vtákov 

má svoje opodstatnenie v ich výžive
» Prípravkov na okyslenie vody je na 

našom trhu niekoľko druhov

» Pravé spevavce – evolučne mladá no vyspelá a veľká skupina vtákov



www.novaexota.cz54 Nová EXOTTA – 7/2009 www.novaexota.cz

neboli vypestované extrahovaním z tráviaceho 

traktu spevavcov, keďže sa tam nenachád-

zajú. Podávaním probiotík nútime imunitný 

systém drobných spevavcov, aby reagoval na 

umelo importované baktérie namiesto toho, 

aby bojoval s tými baktériami, ktoré sú pri-

rodzene v okolí prítomné. Tým ho oslabuje-

me a ak príde k výraznému ataku nejakými 

patogénnymi baktériami ešte aj v spojitosti 

so stresom, tak imunitný systém nezareaguje 

dostatočne, keďže bol konfrontovaný s niečím, 

čo prirodzene v okolí nemá, alebo aspoň nie 

v takom množstve a preto nie je pripravený na 

obranu. Čiže podávanie probiotík sa zdá byť 

kontraproduktívne.

Ako najschodnejšia cesta sa javí dobrá 

zoohygiena, ktorá zabráni atakom patogénov. 

Dôležitá je tiež čo najširšia znalosť prirodze-

ného biotopu výskytu vtákov, keďže ich gene-

tické dispozície imunitného systému ostávajú 

aktívne i u daľších domestikovaných generácií. 

To neznamená udržiavať sterilné prostredie 

v chovoch, ale snažiť sa, aby nebola narušená 

rovnováha a enormne zvýšený atak patogénov. 

Imunitný systém, ktorý je nastavený geneticky 

(fylogenézou) a formovaný prostredím si za 

štandardných okolností dokáže poradiť s náka-

zou. Podávanie probiotík je teda umelým 

a zaťažujúcim faktorom. Lepšie je používať 

okysľovanie pitnej vody, ktoré zabráni alkalizá-

cii a tým aj premnoženiu patogénov vo vyšších 

častiach tráviaceho traktu. Tým pomáha udr-

žiavať sterilný nižší tráviaci trakt a tak prichád-

za k dobrému enzymatickému tráveniu a vstre-

bávaniu živín. Vysoká teplota tela a dokonalý 

imunitný systém sú lepšou zárukou zdravia 

(aj trávenia), ako podávanie probiotík, ktoré 

sú pre drobné spevavce cudzorodým prv-

kom. Vhodné je podávať krmivo, ktoré je 

minimálne kontaminované, ako biologicky, 

tak aj chemicky, zabrániť alkalizácii tráviaceho 

traktu, posilnenie imunitného systému... To 

vidím ako dobrú cestu, ako v bezproblémovom 

chove, tak i po liečbe ATB.

Odporúčanie
Ako teda na základe predchádzajúcich 

tvrdení postupovať? Ostáva i naďalej v plat-

nosti: spozorovanie ochorenia, diagnostika 

ochorenia, určenie správnej liečby, rekon-

valescencia. Ak teda budeme predpokladať 

za správne tvrdenie, že drobné spevavce by 

mali mať sterilný tráviaci trakt, tak po liečbe 

antibiotikami by som nedoporučoval podá-

vať probiotiká. Pre spevavce sú cudzorodou 

látkou a ich podanie len zamestná imunitný 

systém na boj s nimi namiesto toho, aby sa 

zameral na regeneráciu organizmu po lieč-

be antibiotikami, prípadne antiparazitikami. 

Postup ktorý volím ja, je nasledovný: ak je to 

indikované, tak podávam účinné liečivo podľa 

odporúčania veterinárneho lekára, následná 

zoohygiena – dezinfekcia chovného zariade-

nia – stupeň dezinfekcie podľa druhu pred-

chádzajúceho ochorenia. Podávanie vitamínov 

(napr. PROMOTOR), poskytnúť minerálne 

látky vo vyvážených pomeroch, elektrolytov 

– ak je to potrebné, aby bolo zabezpečené 

dobré fungovanie imunitného systému, čím 

podporíme dokonalú regeneráciu organiz-

mu (vitamínové a minerálne prípravky určite 

nepredávkovať). Mne sa v chove na celkovú 

regeneráciu organizmu, ako aj na posilnenie 

imunitného systému výborne osvedčil pro-

striedok VIGOSINE – účinnou látkou L-Ka-

nitin (je možné ho zakúpiť vo veterinárnych 

ambulanciách). Okyslenie vody podľa návo-

du výrobcov (prostriedkov je na našom trhu 

niekoľko), čím docielime „sterilitu“ hornej 

časti tráviaceho traktu a tým následne sterilitu 

dolnej časti traktu. Okyslenie vody odporú-

čam robiť najmä po liečbe, strese, a v chovnej 

sezóne, keď sa vtákom z dôvodu kŕmenia 

mláďat mení zásadne jedálny lístok, čo je tiež 

záťaž na tráviaci trakt rodičov. Mne sa vyššie 

popísaný postup osvedčil a mám pri ňom 

lepšie skúsenosti, ako pri podávaní probiotík 

po liečbe ATB.

Poznámka: Niektoré výskumy ukazujú, že 

dlhodobé okysľovanie vody dostupnými príprav-

kami je pre niektoré vtáky škodlivé – sporné. Je 

tu ešte možnosť používať na okyslenie rašelinový 

výluh- vyrobený správnym postupom. Vhodná 

je len teraristická rašelina, ktorá nie je chemicky 

ošetrovaná a je biologicky nekontaminovaná. 

Rašelina je organický materiál a ako taká pod-

lieha vo vode rozkladu. Uvoľňujú sa z nej rôzne 

látky, nás najviac zajímajú huminové kyseliny 

(súhrnný názov pre celú skupinu látok). Humi-

nové kyseliny pracujú na princípe katiónovej 

výmeny. Tým sa rašelina stáva veľmi vítaným 

pomocníkom pri príprave kyslej vody. Má tú 

vlastnosť, že toxické kovy a iné toxíny viazané na 

huminové kyseliny sa stávajú neúčinné. Ďalšie 

látky ktoré sa do vody uvoľňujú, pôsobia proti-

bakteriálne a brzdia rast plesní. Nie každá raše-

lina má ale schopnosť ovplyvňovať v dostatočnej 

miere chemické parametre vody! Týmto by sme 

za dodržania správneho postupu vlastne nahra-

dili pitie z prírodných zdrojov. Neodporúčam 

Pro
psy, kočky, plazy, hlodavce, fretky, králíky

a exotické ptactvo

Veterinární ambulance
U SVATÉ BARBORY

MVDr. Jana Jirsová, Komenského 18
789 01 Zábřeh, e-mail: jirsova@vetzabreh.com

Tel.: 732 441 303, 583 455 571
Ambulance je vybavena rentgenem, ultrasonografem, 

zubním ultrazvukem, EKG, mikroskopem, sterilizátorem, 
inkubátorem a dalšími přístroji pro diagnostiku a terapii 

onemocnění malých zvířat a ptáků.

» Amadiny Gouldovej. Na rozdiel od starších radov vtákov (napr. Galliformes- 

kurotvaré), sú mláďatá spevavcov pri svojom vývoji odkázané na kŕmenie rodičmi.
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však taký výluh robiť bez skúseností. Ale to je už 

na ďalší článok niekedy do budúcnosti. 

Marek Buranský – Nové Zámky

marekburansky@stonline.sk

foto: autor

grafická úprava obrázkov tráviaceho 

traktu: R. Veselý

Použite zdroje: 
článok: Dr. R. Marshalla (voľný preklad) http://

www.ladygouldian.com/

Konzultácie s vet. Lekármi

V. Malík: Encyklopédia drobnochovateľa

Dodatok veterinárneho lekára
Som veľmi rada, že ste si ako chovateľ 

všimol túto problematiku a informujete ostat-

ných. Vo svojej praxi už niekoľko rokov (väč-

šinou márne) vysvetľujem chovateľom, že u 

nás dostupné komerčne vyrábané probiotiká 

obsahujú laktobacily izolované z holubov a 

hydiny. Tieto prípravky nemá zmysel podávať 

papagájom a iným exotickým vtákom. Musím 

ale pripustiť, že za posledné roky už niektorí 

chovatelia začali používať druhovo špecifické 

probiotiká, hlavne u mláďat papagájov pri 

umelom odchove. To je prvý dôležitý fakt pri 

používaní probiotík – aby fungovali, musia 

byť druhovo špecifické, t.j. izolované z toho 

druhu (alebo príbuzného) vtákov, pre ktorý 

ich chceme použiť. Inak nie sú tieto užitočné 

baktérie životaschopné a neosídlia tráviaci 

trakt vtákov. Ďalej je dôležité ich dlhodobé 

podávanie – aspoň 3 týždne. Uvedené platí 

pre druhy, u ktorých má podávanie probiotík 

zmysel, pretože ich tráviaci trakt je osídlený 

„užitočnými“ baktériami. Podľa mojich skú-

seností používanie probiotík veľmi prospieva 

mláďatám papagájov, ktoré kŕmime od vyli-

ahnutia. Zlepšuje proces trávenia, vtáky viac 

priberajú na váhe. Pokiaľ nemáme k dispozícii 

komerčný prípravok, môžeme si pomôcť tak, 

že odsajeme obsah hrvoľa zdravých kŕmiacich 

rodičov a podáme malé množstvo mláďaťu, 

ktoré dokrmujeme ručne. Tiež skladovanie 

prípravkov s obsahom laktobacilov je dôleži-

té – aby zostali životaschopné, musia byť buď 

lyofilizované a skladované v chladničke, alebo 

v mrazničke pokiaľ majú zostať životaschopné 

niekoľko mesiacov, či nie sú lyofilizované. 

Napríklad v niektorých zmesiach na dokr-

movanie mláďat papagájov sú podľa výrobcov 

laktobacily, ale ich životaschopnosť po konzu-

mácii je veľmi diskutabilná pri danom spôsobe 

skladovania.

Iná situácia je u drobných exotických 

vtákov, kde je tráviaci trakt za normálnych 

okolností v podstate sterilný. To uľahčuje 

prácu nám, lekárom, pretože akýkoľvek nález 

väčšieho množstva baktérií je patologický. To 

neplatí o kvasinkách, tie sa v truse vyskytujú 

aj vo veľkom množstve, pokiaľ vtáky dostáva-

jú vaječnú zmes, ktorá obsahuje pekárenské 

produkty. V takom prípade sú kvasinky v 

kľudovom štádiu, nemnožia sa a je to nor-

málny nález. Častou chybou je „falošne pozi-

tívny“ nález významného množstva baktérií 

v čreve uhynutých vtákov pri pitve. Pokiaľ 

sa pitva a bakteriologické vyšetrenie vykoná 

neskôr ako 1 hodinu po uhynutí vtáka (ešte 

aj tak musí byť kadáver schladený hneď 

po úhyne na chladničkovú teplotu), nemá 

bakteriologické vyšetrenie žiadny význam. 

Kadáver totiž veľmi rýchle podlieha auto-

lytickým (rozkladným) zmenám a orgány 

môžu byť kolonizované baktériami z povrchu 

tela a z prostredia. Naopak niektoré baktérie 

môžu veľmi rýchlo vymiznúť. Bakteriologic-

ký nález potom nezodpovedá situácii, ktorá 

bola v tele tesne pred úhynom a môže viesť 

k mylnému stanoveniu diagnózy. Pomer-

ne častým nálezom u drobných exotov a 

anduliek je tzv. megabaktéria (novší názov 

Macrorabdus ornithogaster). Ide o mikro-

organizmus, ktorý sa svojimi vlastnosťami 

podobá skôr plesni než baktérii. Osídľu-

je hlavne prechod žlaznatého a svalnatého 

žalúdka v ofarbených preparátoch z trusu 

sa ľahko identifikuje. Avšak v niektorých 

prípadoch s trusom neodchádza a nájde sa 

len pri pitve uhynutých kusov.

K odporúčanému podávaniu prípravkov s 

organickými kyselinami by som rada uviedla 

toto: výskumy z poslednej doby ukázali súvis-

losť nadmerného ukladania železa v pečeni 

vtákov s podávaním organických kyselín. 

Zatiaľ je táto súvislosť potvrdená u niektorých 

druhov, ktoré majú k tejto poruche sklony – 

majny, tukani a príbuzné druhy. Nadmerné 

ukladanie železa v pečeni spôsobuje zhorše-

nie funkcie až zlyhanie pečene. Zistí sa jedine 

histologickým vyšetrením tkaniva pečene (u 

živých vtákov biopsia). Z tohoto dôvodu 

neodporúčam trvalé ani dlhodobé podáva-

nie prípravkov na báze organických kyselín. 

Ich podávanie v stresových situáciách, po 

liečbe antibiotikom atď. určite odporúčam, 

vytvárajú v tráviacom trakte vtákov kyslé 

prostredie a to je pre väčšinu patogénnych 

baktérií nepriaznivé.

MVDr. Ľubica Nečasová – Praha

necasoval@centrum.cz
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BAREVNÉ RÁZY
LIZARDŮ

KORELA A JEJÍ CHOV
MIMOŘÁDNÝ ODCHOV

PAPOUŠKŮ KRÁLOVSKÝCH
CHOVÁME ARY KANINDY
PAPEŽÍK ZELENOHŘBETÝ

ZOBOROŽCI A JEJICH CHOV
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ZÁŘÍ – SEPTEMBER  2009

CENA 65 Kč / 3,42 € (103 Sk)

PŘEDPLATNÉ 50 Kč / 2,39 € (72 Sk)


