
Domestikácia exotického vtáctva so sebou 
nesie okrem potešenia pre chovateľov i mnohé 
riziká. Jedným z nich je i vyšší výskyt ochorení 
ako vo volnej prírode. Vtáky chované v zajatí 
sú oproti vtákom vo volnej prírode sústredené 
na pomerne malej ploche, kde sa darí rôznym 
chorobám. Nemusí to však byť len zlou zoo-
hygienou, ale i tým, že exotické vtáky sa počas 
svojho vývoja stretli s chorobami, na ktoré sa 
ich imunitný systém adaptoval a na ktoré sa 
čiastočne prispôsobila aj ich genetická výba-
va. V  chovoch v  zajatí sa však stretávajú 
s chorobami, ktoré predtým ich imunitný 
systém nepoznal, a čo je ešte horšie, gene-
tické prispôsobenie sa trvá pomerne dlhú 
dobu. Domestikácia exotického vtáctva 
z  tejto doby však zaberá len nepatrnú 
časť. Preto je potrebné, aby sa chorobám 
v chovoch venovala zvýšená pozornosť. Je 
jasné, že táto disciplína je na okraji záujmu 
odborníkov na veterinárne ochorenia. 
Dúfajme, že sa to v budúcnosti zmení. Ak 
teda chovateľ nemôže pristúpiť 
k liečeniu, je lepšie, aby dodržia-
val prevenciu a aby o najčastejšie 
sa vyskytujúcich chorobách mal 
aspoň základný prehľad.

Tento článok o  chorobách 
a zoohygiene by som začal asi 
trochu netradične a  to zásadou, 
ktorej sa vo 
svojom chove 
držím a ktorá 
sa mi osvedči-
la: Zdravie kŕdľa (chovu) musíme uprednost-
niť pred zdravím jednotlivca. Preto píšem 
úplne otvorene, že ak sa mi zdá, že nejaký 
vták ochorenie nezvládne, radšej ho humánne 
utratím, ako by som mal riskovať zavlečenie 
choroby do chovu. Som chovateľom drobotiny, 
kde má ochorenie extrémne rýchly priebeh, 
niekedy len pár hodín, u chovateľov papagájov 
je situácia na vyliečenie ich zverencov podstat-
ne lepšia.

Diagnostika pri chorobách exotického vtác-
tva je v mnohých prípadoch veľmi obtiažna 

a príčinu uhynutia 
často definitív-
ne stanoví až 
dôkladná 
p i t v a 

s  násled-
n ý m 

h i s t o p a -
tologickým, 

parazitologickým a  mikrobiologickým vyše-
trením. Aj keď je postihnutý len jeden vták, 
môže ísť o problém v celom chove a je nutné 
ho potom riešiť plošne. Pri pitve je možné zistiť 
i chronické ochorenia, ktoré sa v chove nachá-
dzajú a ktoré v plnej sile prepuknú až pri neja-
kom probléme. Preto nie je dobré, ak chovateľ 
podceňuje náhly úhyn čo i len jediného vtáka. 
V chovoch a to najmä tých väčších, je vysoké 
riziko, že pri ochorení jednotlivca sa rýchle 
môže nakaziť celý chov. Preto okamžite po 
spozorovaní ochorenia, najmä ak máme podo-

zrenie, že by mohlo ísť o  infekčné ochorenie, 
izolujeme chorých vtákov od ostatného chovu.

V  chovoch a  to nie len potravou ale 
i  genetickou rôznorodosťou chovných 

jedincov, by sme sa mali snažiť o dosiahnutie 
silnej (kompaktnej) stavby tela, čo je jedným 
z predpokladov výborného zdravia vtákov. 
Výborná kondícia je samozrejme tiež prirod-
zenou obranou voči chorobám. Nedosiahne-
me to však chovom vtákov vo vlhkých pivni-
ciach!

Nákup vtákov a karanténa
Pri začleňovaní nových vtákov do chovu 

musíme čeliť možnosti infekčnej nákazy 
celého doterajšieho chovu. Dobré riešenie je 
použitie karanténnej klietky, kde umiestnime 
nových jedincov. Vtáky zásadne nakupujeme 
iba od renomovaného chovateľa. Vták v inku-
bačnom štádiu choroby sa na prvý pohľad 
javí ako zdravý. Z tohoto dôvodu nechávame 
jedincov v karanténnej klietke minimálne 30 

dní. Dodržiavanie prísnej karantény nám 
pomôže vyselektovať nakazené vtáky a 
znižuje celkové riziko prinesenia chorôb 
od novo zakúpených vtákov. Nijaký, ani 
prísny karanténny systém, nikdy nefun-
guje so 100% účinnosťou. Karanténa nám 
však môže znížiť prípadné riziko zane-

senia choroby do chovu. Karanténnu klietku 
u m i e s t ň u -
jeme mimo 
c h o v n é h o 
zariadenia. 

Pri nákupe odporúčam opatrný transport, za 
tepelných podmienok, ktoré danému druhu 
vtákov vyhovuje. Prepravka musí byť doko-
nale vyčistená. Ešte pred nákupom musíme 
zariadiť karanténnu (izolačnú) klietku, ktorá 
musí poskytnúť jedincovi maximálny kom-
fort. Teplotu a  svetelný režim udržiavame 
v  hodnotách, ako u  ostatného chovu. Dôle-
žité je zistiť si u  predchádzajúceho majiteľa 
spôsob podávania vody (napájačka, miska... 
a tiež zloženie používanej potravy). Hlavným 
cieľom izolácie je minimalizovať stresové fak-
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tory, postupne aklimatizovať jedinca na nové 
prostredie a dôsledne pozorovať prípadné prí-
znaky chorôb. Bez objavenia sa príznakov 
chorôb nepodávame žiadne liečivá. Vyšetrenie 
trusu u  veterinárneho lekára by malo byť 
samozrejmosťou.

Spozorovanie choroby
Rýchle spozorovanie choroby je nesmierne 

dôležité. Vtáky majú veľkú schopnosť skrývať 
svoje ochorenie. Každý jedinec, ktorý prejavuje 
známky choroby, musí byť okamžite vyšetre-
ný. V  zásadách chovu musíme pamätať na 
vhodné metódy pozorovania vtákov vzhľadom 
na možný výskyt chorôb. Príznaky chorôb sa 
často javia dosť nejasne, napriek tomu dôklad-
né pozorovanie nás môže upozorniť na prípad-
nú chorobu a prijať účinné opatrenia. Nielenže 
je potrebné vtáky pozorovať, ale je nevyhnutné 
poznať aj ich štandardné správanie.

Príznaky chorôb sú rôzne podľa konkrétnej 
choroby, na začiatku sú zrejmé hlavné zmeny, 
ktoré sa na napadnutom jedincovi vyskytujú.
1. Každá zmena v normálnom správaní vtáka: 

jedinec je menej aktívny než za normálnych 
okolností...

2. Každá zmena vo fyzickom vzhľade: stra-
ta hmotnosti, našuchorené perie, ospalosť, 
zmenená farba trusu pri nezmenenej potra-
ve...

Pomerne často sa vyskytujúce 
ochorenia u exotických vtákov

Salmonelóza
U exotických vtákov sa najčastejšie vysky-

tuje Salmonella typhimurium a S. enteritidis. Je 
možný aj jej prenos na človeka. Salmonely sú 
vo vonkajšom prostredí schopné prežiť pomer-
ne dlhý čas a  ostať infekčné. Vtáky sa infi-
kujú perorálne, cez trus, krmivo a podstielku. 
Rezervoárom salmonel môžu byť divé vtáky, 
hlodavce, hmyz, ktorý sa zdržiava v chovnom 
zariadení a  živí sa zvyškami krmiva. Infekcia 
veľmi rýchlo prepukne v chovoch so zníženou 
hygienou, so znečistenými bidlami, znečiste-
nými nádobami na vodu a  potravu, vysokou 
vlhkosťou v  chovnom zariadení, v  znečiste-
ných nedezinfikovaných búdkach. Salmonely 
sa môžu z vonkajšieho prostredia dostať aj do 
oplodneného vajíčka a infikovať ho. U  mla-
dých vtákov je priebeh salmonelózy akútny 
s  vysokou mortalitou, u  starších vtákov je 
subakútny až chronický. Takéto vtáky sa môžu 
klinicky zdať zdravé, sú však schopné pôvodcu 
v chove šíriť celé mesiace. Inkubácia je 3–5 dní, 
mortalita 5–80 %.

K  masívnemu množeniu salmonel pri-
chádza v  črevách, cez poškodenú sliznicu sa 
dostávajú do krvného riečiska a  odtiaľ nasle-
duje napadnutie vnútorných orgánov. Takto 
postihnuté vtáky sedia našuchorené, nemajú 
potrebu prijímať potravu, majú zvýšené nároky 
na teplo, majú triašku a silnú vodnatú hnačku.

Profylaxia: udržiavanie prísnej zoohygieny, 
prísna hygiena búdok, dezinfekcia chovné-
ho zariadenia, udržiavanie čistých prepraviek, 
misiek na krmivo, napájačiek a  kúpeľničiek. 
Liečbu po zistení rezistencie stanoví veterinár-
ny lekár.

Escherichia coli
Tieto baktérie nepatria k  aurochtónnej 

črevnej mikroflóre u zrnožravých a plodožra-
vých vtákov. Ich výskyt je preto indikátorom 
znečistenia krmiva, podlahy v chovnom zari-

adení alebo vody. Vo vonkajšom prostredí je 
E. coli infekčná niekoľko mesiacov. Jej pato-
genita sa zakladá na schopnosti tvoriť toxíny. 
Jej rozšírenie je zvyčajne podmienené predis-
pozičnými faktormi ako sú: vírusové infekcie, 
parazitózy, dlhodobé podávanie nevhodného 
krmiva, poškodenie črevného epitelu... Hlav-
ným prameňom infekcie je kontaminovaná 
potrava. U mladých vtákov môže byť vstupnou 
bránou infekcie dýchací systém. Okrem lokál-
neho osídlenia čriev s  charakteristickou silne 
zapáchajúcou hnačkou dochádza k  sekun-
dárnej infekcii dýchacieho systému, pečene 
a rozmnožovacích orgánov. Z kloaky sa môžu 
preniesť aj do vajcovodu, čo vedie k  prenosu 
baktérií na vajíčko s  následným odumretím 
zárodku.

Profylaxia: dezinfekcia búdok, antibiotické 
preliečenie chovných samičiek, zapnutie ioni-
zátora na obmedzenie tvorby prachu v  chov-
nom zariadení.

Megabakterióza
Syndróm chudnutia tzv. going-light-syn-

drome, bakteriálny zápal žlaznatého žalúdka. 
Táto infekcia patrí k  infekciám, ktoré spô-
sobujú značné úhyny v  chovoch exotických 
vtákov. Postihuje rôzne staré vtáky a obe pohla-
via. Tento zápal žlaznatého žalúdka sa pôvod-
ne pripisoval plesniam, neskôr sa zistilo, že 

 Búdka vystlatá papierom
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jeho pôvodcom sú veľké až mimoriadne veľké 
grampozitívne baktérie (megabaktérie), prie-
mer 1,5–3 μm s dĺžkou 20–50 μm. Megabak-
térie sa usídlia v  žľazách žlaznatého žalúdka, 
upchajú ich a  tak zastavia sekréciu kyseliny 
soľnej a  tráviacich enzýmov. Následná zápa-
lová atrofia klkov čreva sťažuje vstrebávanie 
živín. Ochorenie prebieha väčšinou chronicky 
a  môže trvať niekoľko týždňov. K  prenosu 
s  vysokou pravdepodobnosťou dochádza pri 
kŕmení mláďat rodičmi. Napadnuté vtáky sú 
apatické, ospalé, našuchorené, prehŕňajú sa 
v  miske s  krmivom, sú hladné pri súčastnej 
strate hmotnosti. V  pokročilom štádiu pri-
chádza k  úplnému vychudnutiu (vystúpená 
hrudná kosť), k vylučovaniu nestrávených zŕn 
a k anémii.

Profilaxia: nahradenie časti suchých zŕn 
naklíčenými, alebo namočenými zrnami, čo 
má priaznivý vplyv na tráviace procesy v žal-
údku. Čiastočne pomôže i  okysľovanie pitnej 
vody.

Kokcidióza
Isospora lacazei (pôvodca u našich vtákoch, 

ako sú vrany, vrabce, spevavce...), prípadne 
Isospora canaria (pôvodca kanáriky).

U  exotického vtáctva môže spôsobovať 
značné úhyny. Isospora spp. prekonáva svoj 
vývojový cyklus výlučne v  epitelových bun-
kách tenkého čreva. Oocysty vylučované tru-
som dozrievajú vo vonkajšom prostredí vply-
vom vlhkosti a  tepla v  priebehu 2 dní. Ich 
rozšírenie podporuje aj nedostatočná hygiena 

v chovnom zariadení, vlhká podstielka v búd-
kach, vlhká podlaha v  chovnom zariadení, 
preplnenie voliér vtákmi, nedostatočná výživa 
a  znížená odolnosť. Inkubačná doba je 3–5 
dní.

Isospora lacazei vyvoláva katarálny až 
hemmoragický zápal tenkého čreva a  vedie 
k úhynu mláďat.

Isospora canaria pri akútnom priebehu 
tejto infekcie prichádza k  apatii, slabosti, 
vychudnutiu, hnačke, ale aj k smrti vysilením. 
Konzistencia trusu je vodnatá až hlienovitá, 
má často zelenú farbu. V  dôsledku zničenia 
črevného epitelu prichádza k  sekundárnym 
vírusovým, alebo bakteriálnym infekciám. 
Táto infekcia postihuje vtáky každého veku 
a vtáky si voči nej nedokážu vyvinúť dostatoč-
nú odolnosť.

Diagnostikuje sa z  trusu, keďže k  vylučo-
vaniu oocýst najčastejšie dochádza v  popo-
ludňajších hodinách, je potrebné uprednostniť 
vzorku trusu z času medzi 16–18. hodinou.

Profilaxia: dôkladná hygiena, vysušená 
podlaha (oocysty zostávajú infekčné v  pro-
stredí vyše roka, sú však citlivé na vysychanie), 
pravidelná dezinfekcia, ochrana napájačiek 
pred trusom, pravidelná sterilizácia kúpeľni-
čiek, zamedzenie prístupu hmyzu, keďže tento 
môže oocysty prenášať.

Prevencia
Prevencia voči týmto štyrom možno 

najčastejším ochoreniam exotických vtákov 
spočíva v  dokonalej zoohygiene. Nie však 
v  sterilnom prostredí. Tieto ochorenia som 
spomenul najmä preto, že všetky úzko súvisia 
s dodržiavaním hygieny v chovnom zariadení 
a ich výskyt je preto do značnej miery regu-
lovateľný prístupom chovateľa. V  chovnom 
zariadení je potrebné udržiavať čistotu a  je 
potrebné dbať najmä o čistotu krmiva a vody. 
Ich kontaminácia môže ľahko spôsobiť nena-
praviteľné škody. Chorobám je vždy lepšie 
predchádzať, ako ich liečiť a preto by si každý 
chovateľ mal vypracovať program na udr-
žiavanie zoohygieny v  chovnom zariadení. 
Osobitnou kapitolou na šírenie chorôb je 
však stres.

Stres
Pôvod náchylnosti na choroby môže-

me často pripísať stresovým činiteľom, či už 
v chovnom zariadení, alebo v jednotlivých kli-
etkach. Za stres považujeme všetko, čo ruší 
jedinca v normálnom živote. Stres vo voľnej 
prírode vyvoláva vysoké vylučovanie adrenalí-
nu, ako obranného mechanizmu úniku jedinca 
pred nepriateľom. Naopak, u  vtákov chova-
ných v zajatí zapríčiňuje náchylnosť k výskytu 
ochorení. Ak teda chceme chorobám predchá-
dzať, musíme sa snažiť na minimum obmed-

zovať stresový faktor. Stres delíme na fyzický a 
psychický. Niektoré stresové faktory:
– veľké množstvo vtákov v klietke, či v chov-

nom zariadení
– slabá výživa
– náhla zmena stravy a stravovacích návykov
– nedostatok osvetlenia
– hluk
– náhla zmena teploty 
– neprispôsobiví jedinci
– atď.

Osobitnú stresovú situáciu prežívajú najmä 
mladé vtáky pri prvom preperovaní, kedy 
sa ich organizmus musí vyrovnať s  vysokou 
energetickou záťažou, oslabeným imunitným 
systémom a  celkovým náporom na organiz-
mus. V tejto fáze životného cyklu by mali mať 
vtáky vytvorené čo najideálnejšie podmienky 
pre prechod touto fázou. Teda zabezpečením 
dostatku kvalitnej potravy, dostatočnou dĺžkou 
dňa , dostatočnou teplotou a kľudom.

Zdravé vtáky môžu čeliť stresu, pokiaľ nie 
je sústavný. Pri sústavnom strese podlieha 
chorobe aj fyzicky najlepšie stavaný jedinec. 
Pri prevencii voči chorobám je nevyhnutné 
vytvoriť bezstresové podmienky. Prepuknutie 
mnohých chorôb exotických vtákov chovaných 
v zajatí sa dá pripísať práve stresu, alebo fyzicky 
slabo stavanému jedincovi.

Predchádzanie chorobám v mojom chove
So spomenutými ochoreniami, ale i s inými 

sa vo svojom chove stretlo určite už veľa cho-

 E-coli  Isospora lacazei (kokcidie)
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vateľov. Ako som uviedol vyššie, chorobám je 
lepšie predchádzať, ako ich liečiť, preto som sa 
rozhodol vo svojom chove pre postupy, ktoré 
aspoň čiastočne eliminujú výskyt ochorení 
a následným liečením s neistým koncom.

Spoločným menovateľom všetkých ocho-
rení je podľa môjho názoru stres, ktorý môže 
byť spúšťačom na oslabenie imunity s násled-
ným prepuknutím choroby. Nemenej dôležitá 
je hygiena v chovnom zariadení, ako i podá-
vanie pestrého, čistého a nezávadného krmiva 
a čistej čerstvej pitnej vody, ktorá by mala byt 
denne menená v  napájačkách i  v  kúpeľnič-
kách. 

Keďže rozšírenie rôznych chorôb sa môže 
udiať práve cestou trusu, rozhodol som sa vo 
všetkých chovných klietkach, ako i  v  prele-
tovačkách používať rošty, ktoré sú vyrobené 
podobne, ako mriežky a sú potiahnuté vypa-
ľovanou bielou farbou. Sú ľahko umývateľ-
né a  dezinfikovateľné. Vtáky sa nedostanú 
k  trusu, prípadne k  vyhodenému a  znečiste-
nému suchému krmivu, či k vajcovej zmeske.

Mriežky sú taktiež potiahnuté vypaľova-
nou farbou, v  tomto prípade čiernou, aby sa 
dali vtáky lepšie pozorovať. Ako je vidieť na 
priložených fotografiách, používam kŕmidlá, 
ktoré sú zavesené z vonkajšej strany mriežky, 
v ktorých však nie je suché krmivo, ale rôzne 
doplnky potravy, ktoré musia byť k dispozícii 
dlhodobo. Je to grit, rozmlnené ílové bloky 
zmiešané so špeciálnym drevným uhlím pre 
vtáky a v treťom kŕmidle je suchá priemyselná 
vaječná zmes. Suché krmivo je na roštoch 
v miskách, ktoré každý týždeň umývam. Pod 
roštami sú vyberateľné plastové šuplíky,  celá 
konštrukcia klietok je riešená tak, že sa rošt, aj 
šuplík dajú vybrať nezávisle na sebe. Na spo-
dok šuplíkov dávam hrubý savý papier. 

Minimalizáciu stresu som sa snažil dosi-
ahnuť tým, že v  preletovačkách sú bidlá 
umiestnené po jednom. Každý vták sedí na 
bidle samostatne a  nie je nadmerne vyrušo-
vaný ostatnými vtákmi. Bidielka sú dlhé 6 cm 
s priemerom 10 mm a sú v troch poschodiach 
umiestnené nad sebou, akoby na otočených 
schodoch. Pre amadiny Gouldovej, ktoré cho-
vám, je dĺžka 6  cm úplne dostačujúca. Pri 
takomto riešení sa mi ani raz nestalo, že by sa 
vtáky v  noci splašili vzájomným vyrušením. 
V  chovných klietkach sú bidlá umiestnené 
do držiakov, o  ktorých som písal v  predchá-
dzajúcom čísle časopisu. Sú ukotvené pružne 
a  tak vtáky pri dosadaní majú mäkký dopad, 
čo eliminuje vznik otlakov na nohách. K dis-
pozícii v každej klietke je aj nočné orientačné 
osvetlenie LED diódou. V  každej klietke je 
denné LED svetlo s výkonom 1,8 W, jeho svie-
tivosť je medzi 15–25 W štandardou žiarovkou. 
Spotreba elektrickej energie na osvetlenie je 
tak v  celom chovnom zariadení minimálna. 

Toto riešenie mi umožňuje osvetliť každú kli-
etku zvlášť a  teda predĺžiť vtákom deň podľa 
potreby. Denné aj nočné osvetlenie tvoria dva 
samostatné okruhy so spínacími digitálnymi 
hodinami.

Búdky som si nechal vyrobiť z  masívu 
mäkkého dreva, do ktorých vkladám podľa 
šablóny vystrihnutý papier a tak je celá búdka 
z vnútra akoby obalená papierom. Je to veľmi 
praktické, lebo po ukončení hniezdenia sa 
vnútorný papierový obal dá vybrať ako balík 
a búdka je úplne čistá. I napriek tomu búdky 
po každom hniezdení osprchujem,  dezinfi-
kujem roztokom F10 a nechám zaschnúť. 

Už rok a pol s úspechom používam kom-
binovaný Ionizátor a čističku vzduchu Ionic 
Care Triton X6 a  som s  týmto prístrojom 
spokojný. 

Možno, že niektorí, najmä starší chova-
telia namietnu, že je to až prílišná starost-
livosť a že za ich čias to tak nebolo a darilo 
sa. Odpoveď je jednoduchá. Pred desiatka-
mi rokov neboli vtáky oslabené mutáciami 
a inbreedingom, tak ako sú dnes. Ďalší faktor, 
ktorý vstupuje do hry, je ten, že sa predsa len 
rozšírili veterinárne liečivá, ktoré predtým 
neboli a  ich neodborným používaním sa 
vypestovala čiastočná rezistencia. Takže nie 
je všetko také, ako bolo voľakedy a preto nám 
nezostáva nič iné ako sa v  rozumnej miere 
prispôsobiť.

Ostáva mi len veriť, že krátky popis 
chorôb, ako aj môjho chovného zariadenia 
možno pomôže iným chovateľom.

Marek Buranský – Nové Zámky
marekburansky@stonline.sk

foto: autor, internet

Použité zdroje:
Zdravotná starostlivosť v  drobnochove, Pavol 
Krajči a kol.
Encyklopédia drobnochovateľa, Vladimír 
Malík a kol.
Okrasné vtáky, Angelika Wegel

Dodatok veterinárneho lekára:
V danom článku oceňujem kombiná-

ciu veľmi dobre zvládnutej teoretickej časti 
s  kombináciou dlhoročných praktických 
skúseností chovateľa. Oceňujem snahu 
chovateľov o ďalšie vzdelávanie aj takouto 
formou, ako je takýto článok. Určité teore-
tické odborné vedomosti sú nevyhnutné pre 
rozvoj vlastných chovov. Ak chovateľ spojí 
správne teóriu s praxou výsledkom je krásny 
a zdravý chov. 

MVDr. Juraj Šimunek – Nové Zámky
jurikoma@email.cz
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