
  

18 - 14.11.2015  Ptáci na krmítku. 

U našich tůněk není nic nového. Voda stále nepřibyla a možná to nezachrání ani zima se 

sněhem. Takhle to ještě nebylo. Doufáme, že jaro přinese vydatný déšť a tůně budou 

zase takové, jako byly. 

Můžeme se ale připravovat na zimní přikrmování ptáčků na krmítkách, nejlépe 

slunečnicovými semínky. 

Možná se vám také stalo v loňském roce, že jste u krmítka našli uhynulého zvonce, 

možná ne jednoho a nic jste na něm neobjevili. Žádné poranění kočkou ani jinak. Prostě 

záhada. Já jsem jich našla během zimy několik. Objevila jsem ale článek, který vše 

vysvětluje: 

Hromadně hynou zvonkové. O ptačí chřipku nejde, 
 uklidňují ornitologové.

Česká společnost ornitologická (ČSO) upozorňuje na velký úhyn zvonků zelených, který se 

objevuje v Čechách. Ptáci umírají na nemoc způsobenou parazitickými prvoky – bičenkami.  

"Obracejí se na nás lidé s žádostmi o radu, co mají dělat, když jim najednou na krmítku 
hynou zvonci," říká Josef Duben, mluvčí Státní veterinární správy. "Veterináři ve 
Státním veterinárním ústavu provedli rozbory, vyloučili, že by se jednalo o ptačí chřipku, 
ale našli v jícnu uhynulých ptáků velké množství bičenek."  

K přenosu dochází na krmítkách, proto odborníci důrazně doporučují ptáky až do zimy 
nepřikrmovat. Lidé nijak ohroženi nejsou, nejde o ptačí chřipku ani jinou nemoc 
přenosnou na savce.  

 



 

 
 
 

Bičenka už zabíjela ve Skandinávii, v Anglii, teď řádí u nás 

"Jedná se o bičenku drůbeží (Trichomonas gallinae), která postihla zvonky a pěnkavy 
již v roce 2005 v Anglii," říká Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti 
ornitologické. " Od té doby se objevila ve Skandinávii a nyní i u nás." 

Trichomonóza, jak se nákaze bičenkami říká, se vyskytuje především u holubů. Ti jsou 
také trvalým zdrojem infekce. Nákaza se tak může přenést i na zpěvné ptáky, v 
Anglii postihla především zvonky a pěnkavy. Na některých místech se dokonce rozšířila 
natolik, že hnízdících ptáků těchto druhů ubylo o čtvrtinu, celkem přes půl milionu. 

"Bičenky se šíří přímým přenosem, vzdušný kyslík je zabíjí, nevydrží mimo ptačí tělo 
déle než několik hodin," vysvětluje Zdeněk Vermouzek. "Právě na krmítkách dochází 
ke kontaktu více ptáků, infekce se zde snadno přenáší. Pokud chceme ptákům pomoci, 
měli bychom s přikrmováním začít nejdříve za prvních mrazů."  

Koneckonců, od jara do pozdního podzimu není důvod zpěvné ptáky přikrmovat. Může 
jim to škodit i jinak, než je ohrožení trichomonózou. Přílišné krmení může ptáčkům 
škodit, nechce se jim zpívat a zůstávají na ocet.    
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Dostali jsme další dárek. Tedy konkrétně naše ministryně kultury v NaPaLo Mgr.Čiháková. 

Je to klobouk a ne kdovíjaký! Moc jí sluší a hrdě ho na svých akcích nosí. Velké 

poděkování  dárci. 

 

 

 



Z akce Svatováclavská pouť: 
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