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 ÚVOD 
 

 Publikácia „VETERINÁRNA STAROSTLIVOSŤ O ZVER - Atlas 
chorôb II.“ spracovaná kolektívom autorov obsahovo rozvíja problematiku 
veterinárnej starostlivosti o zver. Je zároveň logickým pokračovaním už 
v minulom roku vydavateľstvom  Technickej univerzity  vo Zvolene vydanej 
elektronickej knihy „VETERINÁRNA STAROSTLIVOSŤ O ZVER - Atlas 
chorôb I.“. 

Odborná disciplína „Veterinárna starostlivosť o zver“, ako 
fakultatívny predmet pre študentov študijného programu aplikovaná zoológia 
a poľovníctvo na LF TU vo Zvolene, budúcich  špecialistov - poľovníckych 
manažérov, má ich zoznámiť so základmi veterinárnej starostlivosti 
a legislatívou upravujúcou veterinárnu starostlivosť o zver v Slovenskej 
republike a súvisiacimi veterinárnymi predpismi Európskej únie.  

Obsahom predmetu je problematika dotýkajúca sa primerane úseku 
zdravia a chorôb zveri, hygieny zveriny a potravín živočíšneho pôvodu, 
garancií pri presunoch – certifikácii, veterinárnej starostlivosti o zver vo 
voľných revíroch, zverniciach a bažantniciach a farmových chovoch zveri.  
Zámerom disciplíny je v požadovanom rozsahu poskytnúť študentom 
informácie aj o klinickej, patologicko-anatomickej a  laboratórnej 
diagnostickej činnosti, informačných technológiách a vzdelávaní. V súvislosti 
s pristúpením Slovenskej republiky do EÚ a aproximáciou európskej 
legislatívy aj na úseku veterinárnej starostlivosti o zver a právnych noriem 
súvisiacich s hygienou potravín, ktoré upravujú veterinárny dozor a kontrolu 
hygieny zveriny z voľne žijúcej zveri, dochádza k niektorým zmenám 
týkajúcim sa priamo aj poľovníckej praxe. Je preto dôležité pozornosť 
zamerať aj na teoretickú a praktickú prípravu na získanie požadovaných 
vedomostí o hygiene prostredia zveri, ekologických požiadavkách 
a dôsledkoch kontaminácie životného prostredia na zver, o hygiene zveriny 
a ochrane zdravia ľudí, posudzovaní zveri pred ulovením, prvotné vyšetrenie 
a prehliadku zveri na mieste po ulovení a hygienické pravidlá a správne 
techniky pri manipulácii s ulovenou zverou ako aj odbery vzoriek 
biologického materiálu na laboratórne vyšetrenia.  

Študenti sa počas výučby zoznámia v primeranom rozsahu s opisom 
najdôležitejších neinfekčných a infekčných chorôb (priónových, vírusových,  
bakteriálnych,  parazitárnych,  mykotických) a ďalších patologických stavov 
z pohľadu kontroly jej zdravia. Súčasne aj s informáciami o  moderných 
metódach  ich prevencie a tlmenia, vrátane národných programov 
monitorovania a ozdravovania. 

 
 

 
 
Na zdokonaľovanie odborných vedomostí a praktických zručností  

príslušných odborníkov pri identifikácii vybraných chorôb  zveri je zameraná  
predmetná vysokoškolská príručka „VETERINÁRNA STAROSTLIVOSŤ 
O ZVER - Atlas chorôb II.“, spracovaná formou elektronického nosiča. 
Cieľom  autorov  bolo  v tejto súvislosti vytvoriť dielo  obsahom a 
terminológiou síce pomerne náročné,   ale súčasne zrozumiteľné čo  
najširšiemu  okruhu odborníkov z poľovníckej  praxe,  z  lesníckeho, a 
poľnohospodárskeho terénu, najmä užívateľov poľovných revírov a 
pracovníkov lesníckej prevádzky.  Elektronická kniha však môže byť  
prínosom aj pre prevádzkovateľov zberní  a spracovateľov zveriny, a jej 
uplatnenie pri obhospodarovaní  farmových chovov zveri je len prirodzené.   
Samozrejme, dôležitou cieľovou skupinou sú aj zamestnanci  štátnej správy  
poľovníctva, veterinárnej starostlivosti a ochrany prírody na všetkých 
úrovniach riadenia. Z  publikácie je zrejmé  dominantné postavenie  
pôvodných  fotografií a najmä opis zachytených patologických stavov  pri 
zveri. Atlas patológie zveri tak môže zásadne ovplyvniť vedomostnú bázu 
v oblasti   starostlivosti o zver a praktickej  interpretácii kontroly jej zdravia, a 
to aj z aspektov hygieny potravín (zveriny) pri jej uvádzaní na trh a ochrane 
zdravia ľudí.                 

Autori predmetnej vysokoškolskej príručky si dovoľujú vyjadriť 
úprimné poďakovanie za cenné a konštruktívne pripomienky a rady 
posudzovateľom príručky a to MVDr. Miroslavovi Vodňanskému, PhD., 
pracovníkovi SIEZ Viedeň, Brno, Nitra a Ing. Ľubomírovi Bútorovi, PhD. 
z Lesníckej fakulty TU vo Zvolene. Úprimné poďakovanie patrí aj autorom 
fotografií použitých pri zostavovaní publikácie ako aj p. P. Gibasovi za 
technickú pomoc pri zostavovaní príručky.   

Sme presvedčení, že učebný text prispeje k uplatneniu poznatkov o 
veterinárnej starostlivosti o zver nielen pre absolventov uvádzaného 
študijného odboru, ale aj študentov iných odborov štúdia na Lesníckej fakulte 
TU vo Zvolene a ďalších odborníkov v poľovníckej a lesníckej praxi. 

 Zvolen,  jún 2016                     
Autori 
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bakteriálne choroby bakteriálne choroby

obrázok č. 1

obrázok č. 2

Mykobakteriózy súhrnne predstavujú skupinu chorôb spôsobovaných 
patogénnymi a saprofytickými druhmi baktérií z rodu Mycobacterium, 
čeľade Mycobacteriaceae. Rod Mycobacterium zahŕňa viac ako 70 pa-
togénnych a nepatogénnych druhov, ktoré žijú paraziticky a saprofyticky 
v organizme živočíchov alebo v pôde a vode. Zooantroponóza (choroba 
prenosná na človeka). Patogénne druhy mykobaktérií vyvolávajú nákazlivé 
choroby, ako je tuberkulóza a paratuberkulóza. Medzi mykobakteriózy sa 
zaraďuje aj Crohnova choroba ľudí a malomocenstvo. 

Mykobakteriózy  
(Mycobacteriosis)

Zverina je nepožívateľná
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bakteriálne choroby bakteriálne choroby

Pľúcny absces – srnec lesný Capreolus capreolus 

Pulmonary abscess – in the roe deer Capreolus capreolus

Podkožný absces – daniel škvrnitý Dama dama (zmeny na hlave)

Subcutaneous abscess – the fallow deer Dama dama 
(changes on the head)

obrázok č. 2

obrázok č. 1

Absces je od okolitého tkaniva ohraničený pyogénnou membránou, kto-
rá môže v dôsledku vytvárania väziva dosahovať rôznu hrúbku. Etiológia 
abscesov pozorovaných pri zveri vo voľných revíroch je často neurčená. 
Samostatnú skupinu predstavuju abscesy vznikajúce v dôsledku špecific-
kých infekcií (aktinomykóza, stafylokokové infekcie a iné). Hnis zisťovaný 
v abscesoch pri ulovenej zveri býva rôznej konzistencie a farby, a jeho 
posudzovanie má istý diagnostický význam.

absces   
(Abscessus) 

V prípade, ak je ulovený jedinec v dobrej telesnej kondícii a nebo-
li zistené patologické zmeny na vnútorných orgánoch, možno po 
odstránení zmenených častí považovať zverinu za požívateľnú.

V prípade mnohopočetných alebo rozsiahlych obscesov a patolo-
gických zmien na vnútorných orgánoch je zverina nepožívateľná.
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parazitárne cHorobY 
parasitic diseases
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parazitárne choroby parazitárne choroby

Sarkocystóza – makrocysty Sarcocystis sp. v prsnej svalovine kačice 
divej Anas platyrhynchos 

Sarcocystosis – macro-cysts of Sarcocystis sp. in the breast muscles – 
the wild duck Anas platyrhynchos 

Sarkocystóza – makrocysty Sarcocystis sp. v stehennej svalovine 
kačice divej Anas platyrhynchos 

Sarcocystosis – macro-cysts of Sarcocystis sp. in the thigh muscles – 
the wild duck Anas platyrhynchos 

obrázok č. 1

obrázok č. 2

Etiológia: Sarkocystóza (syn. Sarkosporidióza) je protozoárna choroba, 
ktorá spôsobuje tvorbu cýst vo vnútri a na povrchu svaloviny. Pôvodcom 
sú parazitické prvoky z rodu Sarcocystis. Sarkocystózu pri jelenej, danielej 
a srnčej zveri vyvoláva Sarcocystis gracilis a S. capreolicans (definitívnymi 
hostiteľmi sú mäsožravce). Diviačia zver býva postihnutá druhom S. suiho-
minis a S. miescheriana. Sarkocysty vo svalovine väčšiny medzihostiteľov 
majú mikroskopické rozmery (mikrocysty), pri muflónoch a vodných vtá-
koch (najmä kačica divá) dosahujú až 15 mm (makrocysty). Pri bažantoch 
je opísaná S. horvathi. Životný cyklus sarkocystózy podlieha striedaniu po-
hlavných a nepohlavných generácií a medzihostiteľov. Definitívny hostiteľ 
sa infikuje potravou (svalovinou) obsahujúcou sarkocysty. Priamy prenos 
sarkocystózy medzi definitívnymi hostiteľmi (mäsožravce) neprebieha. 

sarkocystóza   
(Sarcocystosis)

Pri výskyte makroskopicky viditelných zmien (nález makrocýst) vo 
svalovine je zverina nepožívateľná.

parazitárne choroby
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parazitárne choroby parazitárne choroby

obrázok č. 1

obrázok č. 2

Klinické príznaky: Infekcia spravidla nevyvoláva zjavné príznaky. Sú 
však známe prípady, keď pri nakazených cicavcoch dochádzalo k anorexii 
(nechutenstvu), vypadávaniu srsti a chudnutiu. Pri celkovom patogénnom 
pôsobení na organizmus sa môže uplatniť toxický vplyv sarkocystínu (jed 
podobný kurare) – metabolitu, ktorý produkujú sarkocysty. 

sarkocystóza   
(Sarcocystosis)

Pri výskyte makroskopicky viditelných zmien (nález makrocýt) vo 
svalovine je zverina nepožívateľná.
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parazitárne choroby parazitárne choroby

obrázok č. 1

Patologický nález: Sarkocysty majú oválny alebo pozdĺžny tvar, situova-
né sú rovnobežne so svalovými vláknami. Makrocysty môžu byť viditeľné 
voľným okom.
Rozšírenie: Sarkocystóza je globálne rozšírená nákaza. 

sarkocystóza   
(Sarcocystosis)

Pri výskyte makroskopicky viditelných zmien (nález makrocýst) vo 
svalovine je zverina nepožívateľná.

 
(Coccidiosis)
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parazitárne choroby parazitárne choroby

Paramfistomóza – motolice Paramphistomum cervi vypreparované 
z bachora jeleňa lesného Cervus elaphus

Paramphistomosis – flukes Paramphistomum cervi dissected from the 
rumen – the red deer Cervus elaphus

Paramfistomóza – laboratórny preparát motolíc Paramphistomum cervi 
vypreparovaných z bachora jeleňa lesného Cervus elaphus (zväčšené) 

Paramphistomosis – laboratory slide of flukes Paramphistomum cervi 
dissected from the rumen – the red deer Cervus elaphus (magnified) 

obrázok č. 1

obrázok č. 2

Etiológia: Paramfistomóza je helmintóza prežúvavcov. V stredoeuróp-
skych podmienkach ju vyvoláva pri jelenej zveri najčastejšie motolica Pa-
ramphistomum cervi. Dospelé červy sú ružovkastej farby, dlhé 10 - 12 
mm a široké 4 - 5 mm. Lokalizácia dospelých štádií je v bachore, najmä v 
oblasti pažerákového žľabu, juvenilné paramfistómy sa nachádzajú v dva-
nástniku. Spôsobujú krvácanie a atrofiu sliznice. Vajíčka sa uvoľnujú do 
prostredia trusom. Paramfistómy potrebujú na realizáciu životného cyklu 
vodné slimáky, najmä z rodu Planorbis. Vnímaví hostitelia sa nakazia pri 
pastve metacerkáriami.
Klinické príznaky: Dospelé zvieratá sú k nákaze menej vnímavé, preto 
sa chorobné príznaky zvyčajne nepozorujú. Infekcia sa môže pri mladých 
zvieratách prejavovať chudnutím, krvavou hnačkou a ďalšími nešpecific-
kými symptómami. Pri akútnej paramfistomóze s nálezom niekoľko tisíc 
červov však úhyny nebývajú zriedkavé. 
Patologický nález: Pri pitve sa zisťujú zápalové procesy na slizniciach za-
žívacieho traktu a nález parazitov.  
Rozšírenie: Paramfistomóza patrí k nákazám, ktoré sa v Európe vysky-
tujú ohniskovito. 

paramfistomóza   
(Paramphistomosis)

V prípade, ak je ulovený jedinec v dobrej telesnej kondícii, možno 
zverinu považovať za požívateľnú.
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parazitárne choroby

Fascioloidóza – cicavice (motolice) Fascioloides magna rôznej veľkosti 
izolované z pečene jeleňa lesného Cervus elaphus 

Fascioloidosis – giant liver fluke Fascioloides magna in different sizes 
isolated from the liver – the red deer Cervus elaphus 

Fascioloidóza – patologické zmeny v pečeni jeleňa lesného Cervus 
elaphus spôsobené cicavicou (motolicou) obrovskou Fascioloides magna 

Fascioloidosis – pathological changes in the liver caused by giant liver 
fluke Fascioloides magna – the red deer Cervus elaphus

obrázok č. 1

obrázok č. 2

Etiológia: Fascioloidóza je helmintóza prežúvavcov, zriedkavejšie sa zis-
ťuje aj pri sviňovitých, koňovitých a ďalších zvieratách. Do Európy bola za-
vlečená v 19. storočí zo Severnej Ameriky. Považuje sa za najzávažnejšiu 
trematodózu prežúvavej zveri. Vyvoláva ju trematód – cicavica (syn. moto-
lica) obrovská Fascioloides magna. Dospelé červy dosahujú dĺžku až 100 
mm a šírku 35 mm. Cicavica obrovská cudzopasí v pečeni vnímavých hos-
titeľov (lokalizovaná v pseudocystách). Parazit sa v európskych podmien-
kach adaptoval na vývinový cyklus motolice (syn. cicavice) pečeňovej F. 
hepatica. Pôvodným hostiteľom cicavice obrovskej je jeleník bielochvostý 
Odocoileus virginianus. Ďalšími obligatórnymi hostiteľmi na americkom 
kontinente sú jeleň wapiti Cervus elaphus nelsoni, jeleník ušatý Odocoi-
leus hemionus, los mokraďový Alces alces a iné druhy cervidov. 

Fascioloidóza   
(Fascioloidosis)

V prípade, ak je ulovený jedinec v dobrej telesnej kondícii, možno 
zverinu po odstránení pečene považovať za požívateľnú.

parazitárne choroby
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parazitárne choroby parazitárne choroby

Fascioloidóza – patologické zmeny v pečeni jeleňa lesného 
Cervus elaphus 

Fascioloidosis – pathological changes in the liver – the red deer 
Cervus elaphus 

Fascioloidóza – patologický nález v pečeni jeleňa lesného Cervus elaphus 

Fascioloidosis – pathological finding in the liver – the red deer 
Cervus elaphus 

obrázok č. 1

obrázok č. 2

V európskych podmienkach sú k fascioloidóze vnímavé všetky druhy jele-
ňovitých, ale aj diviačia zver, kamzík, muflón a domestikované prežúvavce. 
Vnímavý hostiteľ sa infikuje alimentárne po prehltnutí metacerkárií (adoles-
kárií). Zo zažívacieho traktu zvieraťa larvy cicavíc aktívne prenikajú stenou 
čreva do dutiny brušnej a cez Glissonovo puzdro do parenchýmu pečene. 
Zriedkavo tieto nezrelé štádiá cicavíc migrujú do iných orgánov, napríklad 
do pľúc, kde po čase odumierajú. Juvenilné cicavice môžu migrovať v peče-
ni až jeden rok. Zvyčajne sa však jednotlivo alebo tiež v dvojiciach v pečeni 
opuzdria. Tieto cysty sú naplnené tmavohnedou tekutinou, ktorá obsahuje 
degradovaný pigment (po rozpade erytrocytov), patriaci do skupiny hema-
tínov. Vajíčka cicavice obrovskej odchádzajú trusom infikovaného hostiteľa 
do vonkajšieho prostredia. Na rozdiel od susedných štátov (Česká republika 
a Maďarsko) sa cicavica obrovská na Slovensku pri domestikovaných prežú-
vavcoch nezistila. V Podunajskej oblasti (v okolí Gabčíkova) boli v roku 2002 
opísané sporadické nálezy parazita aj v pečeni diviačej zveri. 

Fascioloidóza   
(Fascioloidosis)

V prípade, ak je ulovený jedinec v dobrej telesnej kondícii, možno 
zverinu po odstránení pečene považovať za požívateľnú.

parazitárne choroby
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parazitárne choroby parazitárne choroby

obrázok č. 1

obrázok č. 2

Klinické príznaky: Rôzne druhy prežúvavcov sa podstatne líšia toleran-
ciou k infekcii cicavicou F. magna. Experimentálne infikované ovce a kozy 
hynú v priebehu 3 - 6 mesiacov. Severoamerické druhy jeleňovitých v au-
tochtónnom prostredí sú značne rezistentné. V európskych podmienkach 
má fascioloidóza za následok najmä úhyn jelenčiat a mladej jelenej zveri. 
V období po introdukcii cicavice obrovskej do Európy (Talianska) sa opiso-
vali prípady hromadného hynutia infikovanej jelenej zveri. Srnčia zver je k 
fascioloidóze oveľa vnímavejšia a výskyt 3 - 5 exemplárov cicavíc v pečeni 
zvieraťa môže spôsobiť uhynutie. Nešpecifickým klinickým príznakom je 
chudnutie a poruchy výmeny srsti. Z pohľadu poľovníckeho obhospoda-
rovania sa fascioloidóza v primárnych ohniskách výskytu prejavovala zní-
žením trofejovej kvality jeleňov, narušením obvyklej rujoviskovej aktivity a 
sezónnej migrácie jelenej zveri, časového priebehu ruje (aj tichou rujou) a 
tiež znížením priemernej hmotnosti ulovenej zveri. 
Patologický nález: Pri pitve sa zisťuje charakteristický nález patologic-
ky zväčšenej pečene spôsobený vytváraním pseudocýst v parenchýme (s 
priemerom 5 - 10 cm). Povrch pečene je nápadne nerovný a pologuľovito 
klenutý. 

Fascioloidóza   
(Fascioloidosis)

V prípade, ak je ulovený jedinec v dobrej telesnej kondícii, možno 
zverinu po odstránení pečene považovať za požívateľnú.
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parazitárne choroby parazitárne choroby

obrázok č. 1

obrázok č. 2

Rozšírenie: Cicavica obrovská sa vyskytuje autochtónne na celom území 
USA a v južných oblastiach Kanady. Údaje o výskyte parazita pri voľne 
žijúcich cervidoch v rôznych oblastiach Severnej Ameriky uvádzajú preva-
lenciu od 2 do 86 %. V Európe parazitózu zistili pri jelenej zveri v Taliansku, 
vo zvernici pri Turíne, kam ju introdukovali zo Severnej Ameriky dovozom 
jeleňa wapiti v roku 1865. Postupne nákazu diagnostikovali v Španielsku, 
Nemecku, Francúzsku, Poľsku, Švajčiarsku a iných európskych krajinách. 
Na územie Čiech bola pravdepodobne introdukovaná v roku 1910. Na 
Slovensku nebola cicavica obrovská ani pri cielených prieskumoch hel-
mintofauny raticovej zveri v prvej polovici minulého storočia zistená. Prvý 
nález diagnostikovali z pečene uhynutej jelenice na stavenisku Vodného 
diela Gabčíkovo v roku 1988. V súčasnosti vytvorila rozsiahle primárne 
a sekundárne prírodné ohniská v oblasti lužných lesov na ľavom brehu 
Dunaja a dunajských ostrovoch v okresoch Dunajská Streda a Komár-
no. Nakoľko hlavný tok Dunaja nepredstavuje na pohraničnom úseku s 
Maďarskom a Rakúskom migračnú bariéru raticovej zveri, predpoklady 
o rozšírení nákazy aj na územie týchto štátov sa potvrdili v roku 1994 
(Maďarsko) a v roku 2000 (Rakúsko – oblasť východne od Viedne). Po roku 
2000 sa nákaza zistila pri vnímavých cervidoch aj v Chorvátsku, Slovin-
sku, Rumunsku a Srbsku. 

Fascioloidóza   
(Fascioloidosis)

V prípade, ak je ulovený jedinec v dobrej telesnej kondícii, možno 
zverinu po odstránení pečene považovať za požívateľnú.
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parazitárne choroby

obrázok č. 1

 

Etiológia: Onchocerkózu vyvolávajú nematody z čeľade Onchocercidae. 
Parazitujú pri prežúvavej zveri. Vektorom nákazy sú niektoré druhy boda-
vého hmyzu.
Klinické príznaky: Infekcia sa zisťuje obvykle po stiahnutí kože ulovenej 
zveri.

onchocerkóza  
(Onchocercosis)

Po odstránení zmenených miest z povrchu svaloviny je zverina požívateľná.

obrázok č. 2

Onchocerkóza – parazitárny uzlík v podkoží jeleňa lesného Cervus elaphus

Onchocercosis – subcutaneous nodule with parasites – the red deer 
Cervus elaphus  

parazitárne choroby
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parazitárne choroby

obrázok č. 1

 

Patologický nález: Onchocerky vytvárajú v podkoží tuhé, väčšinou plo-
ché uzlíky oválneho, alebo nepravidelného tvaru,  s veľkosťou 1 – 3 cm. 
Rozšírenie: V niektorých oblastiach sa zisťuje pri 20 – 30 % jelenej zveri.

onchocerkóza  

 

(Onchocercosis)

Po odstránení zmenených miest z povrchu svaloviny je zverina požívateľná.

obrázok č. 2

parazitárne choroby
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parazitárne choroby parazitárne choroby

Škrkavčitosť – škrkavky Contracaecum schultzei po vypreparovaní 
zo žľaznatého žalúdka kormorána veľkého Phalacrocorax carbo 

Ascaridiasis – nematodes Contracaecum schultzei dissected from the 
glandular stomach – the great cormorant Phalacrocorax carbo 

Škrkavčitosť – nález škrkaviek Contracaecum schultzei v žľaznatom 
žalúdku kormorána veľkého Phalacrocorax carbo 

Ascaridiasis – finding the nematodes Contracaecum schultzei in the 
glandular stomach – the great cormorant Phalacrocorax carbo 

obrázok č. 1

obrázok č. 2

Klinické príznaky: Symptómy priamo závisia od intenzity infekcie škr-
kavkami a veku zveri. Pri masívnej infekcii má ochorenie akútny priebeh. 
Zjavné klinické príznaky nastupujú 10 až 15 dní po nakazení. Pozoruje sa 
anémia slizníc a hrebeňa a gastrointestinálne poruchy (nechutenstvo a 
hnačky). Bažanty zaostávajú v raste, zhoršuje sa ich kondičný stav a pri 
sliepkách sa znižuje znáška. Vtáky môžu uhynúť v dôsledku obturácie a 
perforácie čreva škrkavkami. Pri chronickej forme askaridiózy sa pridru-
žujú symptómy intoxikácie organizmu, spôsobované toxickými metabolitmi 
škrkaviek. 
Patologický nález: Pri pitve sa zisťuje hemoragická enteritída. Sliznica 
tenkého čreva býva hyperemická s lokálnymi eróziami a v rôznom štádiu 
zhrubnutá. Črevný obsah je vodnatý. Pozoruje sa anémia slizníc, dystrofia 
pečene a kachexia. 
Rozšírenie: Askaridióza vtákov patrí ku globálne rozšíreným parazitózam. 

Škrkavčitosť – askaridióza vtákov  
(Ascaridiosis gallinarum)

V prípade, ak je ulovený jedinec v dobrej telesnej kondícii, možno 
zverinu považovať za požívateľnú.
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parazitárne choroby

Heterakidóza – nematódy Heterakis gallinarum v slepom čreve bažanta 
poľovného Phasianus colchicus 

Heterakidosis – nematodes Heterakis gallinarum in the caecum – 
the common pheasant Phasianus colchicus 

obrázok č. 1

Kapilarióza – nematódy Capillaria sp. v sliznici hrvoľa bažanta poľovného 
Phasianus colchicus 

Capillariasis – nematodes Capillaria sp. in the mucosa of the craw – 
the common pheasant Phasianus colchicus 

obrázok č. 2

Etiológia:  Heterakidóza je helmintóza vtákov. Pôvodcom je nematód  
Heterakis gallinarum. Parazitujú v slepých črevách. 
Klinické príznaky: Symptómy nebývajú špecifické. 
Patologický nález: Pri pitve sa zisťujú krvácaniny na sliznici slepých čriev. 
Rozšírenie: Heterakidóza je rozšírenou nematodózou bažantej zveri.

Heterakidóza   
(Heterakidosis)

V prípade, ak je ulovený jedinec v dobrej telesnej kondícii, možno 
zverinu považovať za požívateľnú.

Etiológia: Kapilarióza je helmintóza,  ktorá sa vyskytuje predovšetkým 
pri vtákoch. Pôvodcom sú nematódy z čeľade Capillaridae. Lokalizujú sa v 
hltane, hrvoli a tenkom čreve. 
Klinické príznaky: Akútny priebeh sa pozoruje pri mláďatách. 
Patologický nález: Pri pitve sa zisťuje zápal slizníc predilekčných orgánov. 
Rozšírenie: Kapilarióza je globálne rozšírená. 

Kapilarióza   
(Capillariosis)

V prípade, ak je ulovený jedinec v dobrej telesnej kondícii, možno 
zverinu považovať za požívateľnú.

parazitárne choroby
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parazitárne choroby parazitárne choroby

obrázok č. 1

obrázok č. 2

Pôvodcom svrabu ľudí je roztoč S. scabiei. Sarkoptóza diviačej zveri sa 
opisuje ako sporadicky sa vyskytujúca parazitárna choroba. Vyvoláva ju 
S. suis a postihuje aj iné sviňovité. Svrabovce sa živia epidermálnymi bun-
kami a lymfou. Žijú prevažne v povrchových vrstvách kože, kde vytvárajú 
systém chodbičiek.

svrabovitosť (prašivina)  
(Scabies)

1

2

Pri výskyte ojedinelých a malých ložísk roztočov, a keď ulovený 
jedinec je v dobrej telesnej kondícii, možno po odstránení kože zverinu 
považovať za požívateľnú.

Pri generalizovanej forme (veľkoplošnej) alebo pri mnohopočetných 
ložiskách roztočov je zverina nepožívateľná.

Z hľadiska požívateľnosti sa lasicovité a psovité mäsožravce 
neposudzujú.
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parazitárne choroby parazitárne choroby

obrázok č. 2

Podkožná strečkovitosť – nález lariev v jeleňovi lesnom Cervus elaphus 

Subcutaneous myiasis – finding the ox fly larvae – the red deer Cervus 
elaphus 

Etiológia: Hypodermatóza je parazitóza vyvolávaná larvami strečkov z rodu  
Hypoderma. Cudzopasia v podkoží vnímavých zvierat. Hypodermatózu je-
lenej zveri  spôsobuje strečok jelení Hypoderma acteon a strečok srnčí H. 
diana pri srnčej zveri, ale aj jelenej, danielej a pri iných druhoch. Samičky 
koncom apríla a v máji nalietavajú na  zver a kladú vajíčka na srsť končatín 
a chrbta. Z nich sa po 2 - 5 dňoch liahnu larvičky, ktoré migrujú v podkoží. V 
jarnom období nasledujúceho roku už ako larvy druhého a tretieho stupňa 
vytvárajú typické uzlíky a perforujú kožu v chrbtovej oblasti. V konečnej 
fáze opúšťajú hostiteľa cez otvory v koži, a v povrchových vrstvách pôdy sa 
zakuklia. Dospelé strečky ukončia vývin asi po 5 - 6 týždňoch.
Klinické príznaky: Zver je v čase rojenia strečkov nepokojná. Nákaza 
môže spôsobiť zaostávanie v raste a chudnutie. Najčastejšie sú podkož-
nými strečkami napádané dospelé jedince. 

podkožná strečkovitosť (Hypodermatóza)  
(Hypodermatosis)

V prípade, ak je ulovený jedinec v dobrej telesnej kondícii a v podkoží 
sa nachádzajú len ojedinelé larvy strečkov, možno zverinu považovať 
za požívateľnú.

V prípade mnohopočetného nálezu lariev strečkov a rozsiahlych zá-
palových zmien v podkoží, a keď jedinec ulovenej zveri je z dôvodu 
tejto choroby vychudnutý, zverina je nepožívateľná.

Podkožná strečkovitosť – nález lariev strečkov v srncovi lesnom 
Capreolus capreolus 

Subcutaneous myiasis – finding the ox fly larvae – the roe deer Capreolus 
capreolus 

obrázok č. 1

2

1

22

pc
Text Box
autor: MATÚŠ RAJSKÝ

pc
Text Box
autor: ARCHÍV KOLP



parazitárne choroby parazitárne choroby

obrázok č. 2

Podkožná strečkovitosť – nález lariev v jeleňovi lesnom Cervus elaphus 

Subcutaneous myiasis – finding the ox fly larvae – the red deer Cervus 
elaphus 

Patologický nález: V podkoží sú typické uzlíky a perforácie – otvory v koži. 
Pri masívnych infekciách dochádza aj k rozsiahlym zápalovým zmenám. 
Rozšírenie: Podkožná strečkovitosť je globálne rozšírenou nákazou, zahŕ-
ňa celé mierne pásmo severnej pologule. 

podkožná strečkovitosť (Hypodermatóza)  
(Hypodermatosis)

V prípade, ak je ulovený jedinec v dobrej telesnej kondícii a v podkoží 
sa nachádzajú len ojedinelé larvy strečkov, možno zverinu považovať 
za požívateľnú.

V prípade mnohopočetného nálezu lariev strečkov a rozsiahlych zá-
palových zmien v podkoží, a keď jedinec ulovenej zveri je z dôvodu 
tejto choroby vychudnutý, zverina je nepožívateľná.

Podkožná strečkovitosť – nález lariev strečkov v srncovi lesnom 
Capreolus capreolus 

Subcutaneous myiasis – finding the ox fly larvae – the roe deer Capreolus 
capreolus 

obrázok č. 1
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MYKoticKé cHorobY 
Fungal /MYcoses/ diseases
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Mykotické choroby Mykotické choroby

obrázok č. 1

obrázok č. 2

endomykózy   
(Endomycoses)

V prípade, ak je ulovený jedinec v dobrej telesnej kondícii, možno po 
odstránení hlavy zverinu považovať za požívateľnú.
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aliMentárne cHorobY 
aliMentarY diseases
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alimentárne choroby alimentárne choroby

Intoxikácia repkou – obsah bachoru uhynutého srnca lesného Capreolus 
capreolus 

Intoxication by rape – rumen content – the dead roe deer Capreolus 
capreolus

Intoxikácia repkou – znečistenie análnej oblasti hnačkou na uhynutom 
srncovi lesnom Capreolus capreolus 

Intoxication by rape – anal area mucked due to diarrhoea – the death roe 
deer Capreolus capreolus 

obrázok č. 1

obrázok č. 2

Kultivary repky so zníženým obsahom kyseliny erukovej majú z hľadiska 
srnčej zveri zlepšené chuťové vlastnosti, a preto ich, najmä v zimnom ob-
dobí preferuje v potrave a spása bez obmedzenia. Pri prevažne monodiét-
nom príjme (vo väčších množstvách) vznikne dietetická porucha vyvolaná 
nízkym obsahom vlákniny a vysokým obsahom bielkovín v repkovom liste. 

intoxikácia repkou  

Zverina je nepožívateľná

alimentárne choroby
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alimentárne choroby alimentárne choroby

obrázok č. 2

obrázok č. 1

Choroba sa prejavuje zmenou správania zveri, absenciou plachosti a re-
akciou na svetlo (až s možnosťou oslepnutia), poruchami pohybu, chudnu-
tím, niekedy úpornými hnačkami a hynutím. Podľa rozborov zažívacieho 
traktu k úhynom v čriede dochádza prevažne pri jedincoch, ktoré majú v 
potrave viac ako 60 % zelenej hmoty repky. 

intoxikácia repkou  

Zverina je nepožívateľná
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nádorové choroby nádorové choroby

obrázok č. 1

obrázok č. 2

Nádory sa všeobecne rozdeľujú na nezhubné (benígne) a zhubné (ma-
lígne). Do skupiny nezhubných národov patria aj fibropapilómy. V európ-
skych podmienkach sa fibropapilomatóza okrem srnčej zveri zisťuje aj pri 
jelenej zveri. Nález fibropapilómov bol zaznamený pri danieloch, losoch 
a severoamerických cervidoch. Choroba sa šíri priamym kontaktom zvie-
rat alebo sekundárne, v kontaminovanom prostredí. Vstupnou cestou do 
organizmu je primárne porušenie kože. Význam sa pripisuje aj vektorom 
(hematofágny hmyz). 

Fibropapilomatóza  
(Fibropapillomatosis)

1

2

V prípade, ak je ulovený jedinec v dobrej telesnej kondícii, zisťuje sa 
len ojedinelý výskyt malých fibropapilómov a nie sú zmeny na vnú-
torných orgánoch, možno zverinu považovať za požívateľnú.

Pri generalizovanej forme (mnohopočetnom) výskyte fibropapilómov 
alebo ich lokalizácii na slizniciach a pri zápalových zmenách na fibro-
papilómoch alebo ich okolí, zverina je nepožívateľná.
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nádorové choroby nádorové choroby

Fibropapilomatóza – klinický nález na srncovi lesnom Capreolus 
capreolus (s chronickým priebehom)

Fibropapillomatosis – clinical finding (chronic course) – the roe deer 
Capreolus capreolus

Fibropapilomatóza – nález na frekventovanom predilekčnom mieste 
(hrudná končatina)  srnca lesného Capreolus capreolus 

Fibropapillomatosis – finding in the frequent predilection site 
(thoracig limb) – the roe deer Capreolus capreolus 

obrázok č. 1

obrázok č. 2

Etiológia: Fibropapilomatóza je nádorová choroba zvierat, etiológia 
ktorej nebola doposiaľ jednoznačne stanovená. Za príčinné agens pri 
srnčej zveri sa považuje vírus (CcPV1) zaradený do rodu Delta papilo-
mavírusov, ktoré sú špecifické pre prežúvavce. Nádory patria k najmenej 
preskúmaným chorobám raticovej zveri a informácie o ich výskyte boli v 
našich podmienkach len ojedinelé. Výnimkou je rozšírenie fibropapiloma-
tózy pri srnčej zveri. 

Fibropapilomatóza  
(Fibropapillomatosis)

V prípade, ak je ulovený jedinec v dobrej telesnej kondícii, zisťuje sa 
len ojedinelý výskyt malých fibropapilómov a nie sú zmeny na vnú-
torných orgánoch, možno zverinu považovať za požívateľnú.

Pri generalizovanej forme (mnohopočetnom) výskyte fibropapilómov 
alebo ich lokalizácii na slizniciach a pri zápalových zmenách na fibro-
papilómoch alebo ich okolí, zverina je nepožívateľná.
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nádorové choroby nádorové choroby

Fibropapilomatóza – generalizovaná forma v prípade srnca lesného 
Capreolus capreolus (s nálezom viac ako 200 nádorov)

Fibropapillomatosis – generalised form in the roe deer Capreolus capreolus 
(with finding more than 200 tumours)

Fibropapilomatóza –  v tvárovej oblasti srnca lesného Capreolus capreolus 

Fibropapillomatosis –  in the facial area – the roe deer Capreolus capreolus 

obrázok č. 1

obrázok č. 2

Klinické príznaky: Inkubačné štádium je rôzne dlhé a trvá 3 - 4 mesiace od  
expozície, ale aj dlhšie. V niektorých prípadoch boli pri jelenej zveri opísa-
né nálezy, keď fibropapilómy po určitom čase spontánne regredovali. Cel-
kový zdravotný stav zvierat a klinické príznaky choroby závisia od veľkosti, 
počtu a lokalizácie nádorov na tele. Chorobné symptómy sú výraznejšie, 
ak sú nádory v okolí ústnej dutiny na pyskoch, kde sťažujú príjem potravy. 
Lokalizácia nádorov v oblasti končatín môže obmedzovať voľnosť pohybu. 

Fibropapilomatóza  
(Fibropapillomatosis)
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V prípade, ak je ulovený jedinec v dobrej telesnej kondícii, zisťuje sa 
len ojedinelý výskyt malých fibropapilómov a nie sú zmeny na vnú-
torných orgánoch, možno zverinu považovať za požívateľnú.

Pri generalizovanej forme (mnohopočetnom) výskyte fibropapilómov 
alebo ich lokalizácii na slizniciach a pri zápalových zmenách na fibro-
papilómoch alebo ich okolí, zverina je nepožívateľná.
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nádorové choroby nádorové choroby

obrázok č. 1

obrázok č. 2

Fibropapilomatóza – charakteristický vzhľad nádoru (na reze) srnca 
lesného Capreolus capreolus 

Fibropapillomatosis – characteristic appearance of the tumour 
(the section) – the roe deer Capreolus capreolus 

Fibropapilomatóza – menej frekventované predilekčné miesto lokalizácie 
nádorov  srnca lesného Capreolus capreolus 

Fibropapillomatosis – less frequent predilection site of tumours 
– the roe deer Capreolus capreolus 

Patologický nález: Iniciálne formy fibropapilomatózy sa zisťujú v podo-
be malých a tuhých výrastkov. Solitérne fibropapilómy srnčej zveri môžu 
dosiahnuť veľkosť útvarov s priemerom až 200 mm a hmotnosťou 1 200 
gramov. Na reznej ploche nádoru je typické biele alebo ružové jadro. 

Fibropapilomatóza  
(Fibropapillomatosis)
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V prípade, ak je ulovený jedinec v dobrej telesnej kondícii, zisťuje sa 
len ojedinelý výskyt malých fibropapilómov a nie sú zmeny na vnú-
torných orgánoch, možno zverinu považovať za požívateľnú.

Pri generalizovanej forme (mnohopočetnom) výskyte fibropapilómov 
alebo ich lokalizácii na slizniciach a pri zápalových zmenách na fibro-
papilómoch alebo ich okolí, zverina je nepožívateľná.
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nádorové choroby nádorové choroby

obrázok č. 1

Mladé zvieratá sú voči infekcii vnímavejšie ako staršie jedince, ale pria-
ma veková závislosť sa pri fibropilomatóze srnčej zveri nepreukázala. 
Ak ide o jednotlivé fibropapilómy malých rozmerov, nemajú vplyv na 
celkový zdravotný stav postihnutého jedinca. Ak sa vyskytujú v oko-
lí telesných otvorov, zmyslových orgánov a dosahujú väčšie rozmery, 
môžu spôsobovať zdravotné problémy. Pri progredovaní procesu a vý-
skyte mnohopočetných nádorov zvieratá hynú za príznakov chorobnej  
kachexie. 

Fibropapilomatóza  
(Fibropapillomatosis)

nádorové choroby

1

V prípade, ak je ulovený jedinec v dobrej telesnej kondícii, zisťuje sa 
len ojedinelý výskyt malých fibropapilómov a nie sú zmeny na vnú-
torných orgánoch, možno zverinu považovať za požívateľnú.

Pri generalizovanej forme (mnohopočetnom) výskyte fibropapilómov 
alebo ich lokalizácii na slizniciach a pri zápalových zmenách na fibro-
papilómoch alebo ich okolí, zverina je nepožívateľná.
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nádorové choroby nádorové choroby

Fibropapilomatóza – nádory na jeleňovi lesnom Cervus elaphus 

Fibropapillomatosis – tumours  – the red deer Cervus elaphus 

Fibropapilomatóza –  jeleňa lesného Cervus elaphus
 vo zvernicovom chove (po imobilizácii)

Fibropapillomatosis –  the red deer Cervus elaphus
 in the deer park breeding (after immobilisation)

obrázok č. 1

obrázok č. 2

Súčasná geografická distribúcia nákazy (rok 201 ) v niektorých krajinách 
strednej Európy pri srnčej a jelenej zveri oprávňuje zdôrazniť nepriaznivú 
prognózu v šírení choroby. Pri jelenej zveri sa opisujú nálezy fibropapiló-
mov s drsným a pigmentovaným povrchom s veľkosťou nepresahujúcou 
100 mm, zväčša lokalizované v podbruší a vnútornej strane panvových 
končatín. 

Fibropapilomatóza  
(Fibropapillomatosis)

1
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V prípade, ak je ulovený jedinec v dobrej telesnej kondícii, zisťuje sa 
len ojedinelý výskyt malých fibropapilómov a nie sú zmeny na vnú-
torných orgánoch, možno zverinu považovať za požívateľnú.

Pri generalizovanej forme (mnohopočetnom) výskyte fibropapilómov 
alebo ich lokalizácii na slizniciach a pri zápalových zmenách na fibro-
papilómoch alebo ich okolí, zverina je nepožívateľná.
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nádorové choroby nádorové choroby

obrázok č. 1

obrázok č. 2

Pečeň a žlčové cesty môžu byť postihnuté rôznymi typmi malígnych ná-
dorov. K najzávažnejším zhubným nádorom pečeňového tkaniva patrí he-
patocelulárny karcinóm (HCC), vychádzajúci z pečeňových buniek.

nádory pečene – karcinóm   
(Carcinoma)

Zverina je nepožívateľná
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nádorové choroby nádorové choroby

obrázok č. 1

obrázok č. 2

nádory pečene – karcinóm   
(Carcinoma)

Zverina je nepožívateľná
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Hormonálne choroby Hormonálne choroby

obrázok č. 1

obrázok č. 2

Kryptorchizmus je anomália pohlavných orgánov samcov, pri ktorej se-
menníky počas zostupu z dutiny brušnej do mieška (skrótum) uviaznu v 
slabinovom kanáli, alebo zostávajú v brušnej dutine. Vyskytuje sa jed-
nostranný alebo obojstranný kryptorchizmus. Obojstranné kryptorchidy 
(ak majú semenníky v brušnej dutine) sú neplodné, lebo telesná teplota 
v brušnej dutine je vyššia, a zabraňuje normálnej spermiogenéze. Pri jed-
nostrannom kryptorchizme bývajú postihnuté jedince zvyčajne plodné. 
Kryptorchizmus sa navonok môže prejaviť pri samcoch jeleňovitých rôz-
nymi odchýlkami rastu parožia (vrátane vzniku parochne). Pri jednostran-
nom abdominálnom kryptorchizme býva semenník v brušnej dutine v rôz-
nom stupni atrofie. 

Kryptorchizmus   
(Cryptorchismus)

V prípade, ak je ulovený jedinec v dobrej telesnej kondícii a nie 
sú zmeny na ďalších orgánoch, možno zverinu považovať za 
požívateľnú.
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Hormonálne choroby Hormonálne choroby

Parochniar – zriedkavý prípad výskytu parochne daniela škvrnitého 
Dama dama 

Wig antler roe – a rare case of occurrence of the wig – the fallow deer 
Dama dama

Parochniar – neobvyklý tvar parochne jeleňa lesného Cervus elaphus

Wig antler roe – unusual form of the wig – the red deer Cervus elaphus 

obrázok č. 1

obrázok č. 2

Pri samcoch jelenej a danielej zveri sa v porovnaní so situáciou srnčej 
zveri vyskytujú parochniare len sporadicky. 

parochniare   

V prípade, ak je ulovený jedinec v dobrej telesnej kondícii a nie 
sú zmeny na ďalších orgánoch, možno zverinu považovať za 
požívateľnú.

1

au
to

r:
 E

RI
K 

PE
TR

IK
O

V
IČ

2

au
to

r:
 E

RI
K 

PE
TR

IK
O

V
IČ

-T

40



Hormonálne choroby Hormonálne choroby

Parochniar – štruktúra povrchu parochne jeleňa lesného Cervus elaphus 
(detail) 

Wig antler roe – the structure of the wig surface in the red deer Cervus 
elaphus (detail) 

obrázok č. 1

obrázok č. 2

Štruktúra povrchu parochne je variabilná. Takéto parožie môže byť pokry-
té kožovitým tkanivom s riedkou srsťou.

parochniare   

V prípade, ak je ulovený jedinec v dobrej telesnej kondícii a nie 
sú zmeny na ďalších orgánoch, možno zverinu považovať za 
požívateľnú.
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Hormonálne choroby Hormonálne choroby

Parochniarka (srna) – výskyt  parochne srny srnca lesného
 Capreolus capreolus 

Wig antler doe – occurrence of the wig – the roe doe
 Capreolus capreolus 

Parochniarka (srna) – výskyt parochne srny srnca lesného
 Capreolus capreolus 

Wig antler doe – occurrence of the wig – the roe doe  
Capreolus capreolus  

obrázok č. 1

obrázok č. 2

Parochňa sa sporadicky môže vyskytnúť aj pri samičej zveri. Parochne 
samíc jeleňovitých sa dávajú do súvislosti s hormonálnymi poruchami, 
aj vo vzťahu k pokročilému veku zvieraťa, keď fyziologicky dochádza k 
znižovaniu produkcie samičích pohlavných hormónov – estrogénov, a 
uplatňuje sa vplyv samčích pohlavných hormónov, ktoré môžu imitovať 
nasadzovanie parožia. Hormonálne poruchy môžu spôsobovať samiciam 
cervidov rast pučníc, ale na vzniku parochne samíc sa uplatňujú aj iné 
príčiny. Výskyt prípadov parochní samíc jeleňovitých je zisťovaný najčas-
tejšie pri srnách. 

parochniare

V prípade, ak je ulovený jedinec v dobrej telesnej kondícii a nie 
sú zmeny na ďalších orgánoch, možno zverinu považovať za 
požívateľnú.
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Hormonálne choroby Hormonálne choroby

Intersexualita – jeleň lesný Cervus elaphus 

Hermaphroditism – red deer Cervus elaphus

Parochniar – jeleň lesný Cervus elaphus 

Wig antler roe – red deer Cervus elaphus 

obrázok č. 1

obrázok č. 2

Termín intersexualita je oproti výrazu hermafroditizmus podstatne širší a 
zahŕňa rôzne stupne nepravidelnosti vo výskyte znakov oboch pohlaví pri 
tom istom jedincovi, teda ich nedokonalú pohlavnú diferenciáciu, ktorá 
môže byť podmienená geneticky, poruchami pohlavných žliaz a orgánov, 
alebo hormonálnymi vplyvmi. Z tohto pohľadu môžeme hermafroditizmus 
charakterizovať ako stav intersexuality, keď jedinec – hermafrodit, je 
dokonale bisexuálne diferencovaný a orgány oboch pohlaví sú schopné 
fyziologických funkcií. Z hľadiska klinického a anatomického sa dá hovoriť o 
hermafroditizme pravom, kde okrem pohlavných žliaz aj vývodné pohlavné 
cesty a sekundárne pohlavné znaky vykazujú obojpohlavný charakter. Jeho 
patogenéza nebola celkom objasnená, predpokladá sa vplyv recesívneho 
génu a pri takto postihnutých jedincoch spravidla prevláda samičie pohlavie 
nad samčím.  

intersexualita – Hermafroditizmus   

V prípade, ak je ulovený jedinec v dobrej telesnej kondícii a nie sú 
zmeny na ďalších orgánoch, možno zverinu považovať za požívateľnú.

Hormonálne choroby
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Hormonálne choroby Hormonálne choroby

obrázok č. 1

intersexualita – Hermafroditizmus   

V prípade, ak je ulovený jedinec v dobrej telesnej kondícii a nie sú 
zmeny na ďalších orgánoch, možno zverinu považovať za požívateľnú.

Hormonálne choroby
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Parochniar  - srnec lesný  - Capreolus capreolus
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traumatické choroby traumatické choroby

 perforácia na lebke – srnec lesný Capreolus capreolus 
(pod kožou v mieste perforácie bol zistený hrot parohu) 

obrázok č. 1

obrázok č. 2

V priebehu ruje dochádza pri konfliktoch medzi samcami parohatej zveri 
k bodným poraneniam lebky hrotom parohu alebo parôžku. Dokladujú to 
aj kuriózne prípady odlomených hrotov parohov fixovaných v mieste per-
forácie lebky. Častejšie sú typické nálezy vyhojených perforácií na lebke 
pri ošetrovaní trofejí ulovenej srnčej a jelenej zveri. 

vyhojená perforácia na lebke    1

2

V prípade, ak je ulovený jedinec v dobrej telesnej kondícii a nie 
sú zmeny na ďalších orgánoch, možno zverinu považovať za 
požívateľnú.

V prípade hnisajúcich strelných poranení väčšieho rozsahu je 
zverina nepožívateľná.

_l

 perforation of the skull – roe deer Capreolus capreolus 
(an antler tip was found under the skin at the site of perforation) 
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traumatické choroby traumatické choroby

Vyhojený priestrel lopatky s perforáciou – diviak lesný Sus scrofa 
(miesto vstrelu)

Healed bullet hole of the scapula with perforation – the wild boar 
Sus scrofa (the in-shot site)

obrázok č. 1

obrázok č. 2

Anatomické postavenie bránice v čase zásahu zveri ovplyvňuje aj stav 
naplnenia zažívacieho traktu potravou, predžalúdkov pri prežúvavcoch 
alebo žalúdka pri diviačej zveri. Ale závisí aj od fázy dychu, postoja zveri, 
alebo pohybu v teréne. Bránica môže byť tlakom orgánov brušnej dutiny 
naplnených potravou značne vyklenutá smerom do dutiny hrudnej, alebo 
naopak, a priestorové usporiadanie vnútorných orgánov môže byť v aktu-
álnom čase iné. Pri raticovej zveri môže dôjsť k spontánnemu vyhojeniu 
priestrelu (perforácie) lopatky, výnimočne aj oboch, o čom svedčia prípa-
dy z poľovníckej praxe. Takáto zver, najmä diviačia, ale aj jelenia v čase 
ulovenia nemusí javiť zmeny v správaní, pohybe alebo kondícii.  

strelné poranenia lopatiek    1

2
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Vyhojený priestrel lopatky s perforáciou – jeleň lesný Cervus elaphus 

Healed bullet hole of the scapula with perforation – red deer 
Cervus elaphus
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V prípade, ak je ulovený jedinec v dobrej telesnej kondícii a nie 
sú zmeny na ďalších orgánoch, možno zverinu považovať za 
požívateľnú.

V prípade hnisajúcich strelných poranení väčšieho rozsahu je 
zverina nepožívateľná.
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Nepravidelný rast rohu – pravdepodobne v dôsledku priestrelu kostného 
podkladu rohu muflóna lesného Ovis musimon 

Irregular growth of the horn – probably due to shot penetration of the 
horn base – the European mouflon Ovis musimon 

obrázok č. 1

obrázok č. 2

Traumatické poranenia a deformácie rohu pri mufónoch vznikajú aj po 
priestrele projektilom guľovej zbrane. Dôsledkom je patologický rast tulajky. 

nepravidelný rast rohov

Zverina je požívateľná.

Traumatické poškodenie – priestrel rohu muflóna lesného Ovis musimon

Traumatic damage – horn bullet hole – the European mouflon Ovis 
musimon
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Traumatické poškodenie pučnice (stav po vyhojení) – jeleň lesný Cervus 
elaphus

Traumatic damage of the frontal bone (status after healing) – red deer 
Cervus elaphus 

Traumatické poškodenie pučnice (stav po vyhojení) – srnec lesný 
Capreolus capreolus 

Traumatic damage of the frontal bone (status after healing) – roe deer 
Capreolus capreolus 

obrázok č. 1

obrázok č. 2

Ak príde k traume pučnice už s vyvinutým a vytlčeným parohom alebo 
parôžkom, dochádza k jeho rôzne významnému posunu. Ak pri prežíva-
júcich jedincoch nastane fraktúra alebo výrazné traumatické poškodenie 
pučnice v období po zhodení parožia, či v počiatočnom štádiu tvorby no-
vého parohu alebo parôžku, vzniká na traumatizovanej pučnici zvyčajne 
tvarovo abnormálny paroh.

traumatické poškodenie pučnice     1

2
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Zverina je požívateľná.
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iné patologické stavy iné patologické stavy

Skrátenie hornej čeluste – diviak lesný Sus scrofa 

Shortening of the upper jaw – wild boar Sus scrofa

obrázok č. 1

obrázok č. 2

Deformácie čeľustí sa prevažne zaraďujú medzi vrodené chyby. Do tejto 
skupiny patria predovšetkým prípady nerovnomernej dĺžky hornej a dolnej 
čeľuste. Presahujúca horná čeľusť sa nazýva podhryz a presahujúca dol-
ná čeľusť sa nazýva predhryz. 

deformity dolnej a hornej čeľuste

Skrátenie dolnej čeľuste – jeleň lesný Cervus elaphus 

Shortening of the lower jaw – red deer Cervus elaphus

V prípade, ak je ulovený jedinec v dobrej telesnej kondícii a nie 
sú zmeny na ďalších orgánoch, možno zverinu považovať za 
požívateľnú.
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