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BOLEZNI DIVJADI  –   ZUNANJI VPLIV IN POGOJI 
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BIOLOŠKI STATUS POPULACIJE  

                V ODVISNOSTI OD KVALITETE BIOTOPA 
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DINAMIKA HIPERPOPULACIJSKIH STANJ  

                                    V ODVISNOSTI OD KVALITETE BIOTOPA 
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Epizootiologija - veda ki proučuje kužne bolezni pri živalih 

Infekcija 

•Epizootiološki dejavniki 

•Izvori infekcije 

•Patogenost in  virulenca 

•Količina (doza) mikroorganizmov 

•Načini širjenja in prenos infekcije 

•Vhodna vrata infekcije 

•Dovzetnost in rezistenca 

•Metode preprečevanja in zatiranja razširjene kužne bolezni 

•Splošno o kužnih boleznih 



DEJAVNIKI,  
KI VPLIVAJO NA ŠIRJENJE 

KUŽNE BOLEZNI DIVJADI 
POVZROČITELJI 

in  

VIR OKUŽBE 

POTA ŠIRJENJA 

VDORNO 

 MESTO 

STANJE ŽIVALSKEGA 

 ORGANIZMA 

ZNAČAJ IN DOZA 

POVZROČITELJA 

ODZIV  ŽIVALI 



KAKO PREPREČUJEMO 

ŠIRJENJE BOLEZNI? ZAŠČITA 

PROTI 

BOLEZNIM 

POZNAVANJE  

BOLEZNI 

MOŽNOSTI 

ZAŠČITE 
 

TRGANJE 

 ČLENOV VERIGE 

DOSLEDNO  

SPOŠTOVANJE 

 NAČEL 

OBSEG  

RAZŠIRJENOSTI BOLEZNI 

ZGODNJE 

ODKRIVANJE BOLEZNI 



BOLEZNI DIVJADI 

X = n x ( n – 1) 

Izračun možnosti – verjetnosti prenosa bolezni iz živali na žival: 

n  = število živali 

X = število možnosti prenosa bolezni 

          n = 3            x =  3x  ( 3-1)        =       6 

          n = 21          x = 21x ( 21-1)      =   420 

          n = 100        x = 100x ( 100 -1) = 9900 



BOLEZNI DIVJADI 



                    KUŽNE BOLEZNI 

 

 

     nalezljive                        nenalezljive 

 

•Vsaka kužna bolezen ni nalezljiva (kontagiozna)- Antrax 

 

•Nalezljiva je, če se lahko prenese na zdravo žival bodisi z dotikom 

ali z neživim prenosnikom (voda, krma, zrak), s izločki, ali s 
posredovanjem prenašalcev (vektorjev), ki so največkrat 
nevretenčarji.(insekti) 



BOLEZNI DIVJADI 



Vrste bolezni: 
– Virusne 

– Bakterijske 

– Glivične 

 



Virusne bolezni: 

• Steklina 

• Klasična prašičja kuga 

• Slinavka in parkljevka 

• Zajčja kuga (European brown hare sindrom – EHBS) 

• Kužna bradavičavost 

• Atipična kokošja kuga NCD 

• Kokošja kuga –Aviarna influenca 

 



Bolezni, ki jih povzročajo 
mikoplazme 

• Keratokonjuktivitis-kužna 

slepota 
 

 

 



Bakterijske bolezni: 

•Bruceloza 

•Pseudotuberkuloza 

•Tuberkuloza 

•Abscesi: Stafilokokoza 

•Kolera 

•Salmoneloza 

•Tularemija 

•Antraks 

•Kužna šepavost 

•Botulizem 



Splošno o kužnih boleznih 

• Kaj je infekcija?  
      Vdor, naselitev in razmnoževanje patogenih mikrobov v 

organizmu človeka, živali ali rastline. 

 

• Kužna (infekcijska) bolezen 
      proces v katerem sodelujeta makro in mikro organizem vsak s 

svojimi lastnostmi in vpliv okolja, ki je lahko odločilen takrat ko 
povzroča mikrob bolezenske spremembe  v tkivu, ki se kažejo v 
bolezenskih znamenjih 

 

• ZOONOZA  

    bolezen, ki se prenaša iz živali(vretenčarjev) na ljudi in obratno 



POVZROČITELJI 

• SAPROFITI (mikrobi, ki živijo na mrtvi organski stvari in jo 

razgrajujejo) 

• KOMENZALI (živijo v gostitelju a niso škodljivi – normalno 

prebivalci črevesja, kože, sluznice, a lahko ob določenih 

pogojih tudi povzročijo bolezen) 

• PARAZITI (živijo v gostitelju in mu na različne načine škodijo) 

• PATOGENOST je lastnost mikroorganizma, da lahko škodi 

gostitelju in jih delimo glede na posamezno vrsto gostitelja 

na:  

         APATOGENE (neškodljive) 

          FAKULTATIVNO PATOGENE  (pogojno škodljive) 

          OBLIGATORNO PATOGENI (obvezno škodljivi) 

• DOZA (koliko mikrobov je potrebno, da povzročijo bolezen) 

        -minimalna infektivna doza 

• VIRULENCA (lastnost-sposobnost mikrobov, da povzročijo 

okužbo) 

• TOKSIGENOST (lastnost da mikrob proizvaja strup- Cl.tetani 

in  Cl. botulinum) 

Vsaka lastnost mikroba je vezana na vrsto gostitelja.  

 

Splošno o povzročiteljih 
bolezni: 



Splošno o kužnih boleznih 

• BAKTERIJE-SPLOŠNO 

• celični organizmi 

• običajno so enocelične strukture, ki nimajo jedra 

• imajo celično membrano –PLAZMALEMA 

•  notranjost izpolnjuje citoplazma, ribosomi, molekula 

DNK, ki se splete v obroč 

• nekateri imajo še ovoj –kapsulo-SPORE (ščiti celico 

pred izsušitvijo) 

• nekatere bakterije imajo tudi bičke in flagele 

• delijo se zelo hitro nekatere že po 20 min., se 

razmnožujejo z izmenjavo dednega materiala, lahko tudi 

s pomočjo prenosnikov bakteriofagov 

 

Po obliki :   KOKI- bakterije okrogle oblike 

                     BACILI-bakterije podolgovate oblike 

             SPIRILE-bakterije svedraste oblike 

  

 

spora 

vegetativni celici 



VIRUSI 
• najenostavnejša oblika življenja 

• telo le iz varovalne beljakovinske molekule, ki ščiti dedno snov 

• razmnožuje se šele v gostiteljevemu organizmu 

• uporabi gostiteljevo celico in njene mehanizme za razmnoževanje 

• so večinoma vrstno specifični 



GLIVE 
Imajo samostojno kraljestvo niso rastline ne živali 

Preprosto telo skoraj brez tkiv, ki je zgrajeno iz nitk-HIFE 

Po zgradbi so lahko enojedrne ali mnogojedrne 

Razmnožujejo se s sporami. 

 

Glive povzročajo dermatomikoze-na koži ali sluznici 

Enteromikoze-na notranjih organih ali mikotokskize - zastrupitev z 

glivami proizvajajo strupe 

 

NESEPTIRANE MNOGOJEDRNE HIFE

SEPTIRANE ENOJEDRNE HIFE



VIR OKUŽBE 
1. PRIMARNI  - Žival (domača in divja) bolna klicenoska 

                            - Človek (bolan klicenosec ) 

       - Surovine in izdelki : (meso, koža, volna, dlaka, perje) 

                          - Trupla živali 

                          - Členonožci (klopi, uši, garje…) 

 

2. INTERMEDIARNI     - Izločki bolnih ali klicenosnih ljudi in živali 

 

3. SEKUNDARNI         -Voda (je povezava z zemljo tifus, kolera,   leptospiroza-stoječe vode)  

 

                                          -Zemlja (vranični prisad, plinski edem, tetanus)  

 

                     - Zrak (pri okužbi dihal, bolj zaprti prostori)  

 

                     -Hrana (zelo pomemben sek. vir okužbe že v rasti ali  skladiščenju) 

 

                     -Kontaminirani predmeti prostori in vozila 



VSTOPIŠČE (vdorno mesto) OKUŽBE 

 
• Sluznice  a.) dihal (tbc, smrkavost, smolika, gripa konj, perutninska kolera..) 

     b.) prebavil (prašičja kuga, tbc, para tbc, antraks, bruceloza, salmoneloza…) 

     c.) sečil, spolovil in rodil (durina, trihomoniaza..) 

     č.) očesne veznice   

 

• Koža       a.) z vtiranjem (stafilokokne okužbe)  

     b.) skozi nepoškodovano kožo (bruceloza) 

    c.) z vbodom 

    d.) skozi rane  (steklina, tularemija...) 

 

• Posteljica (placenta) 

 

• Kriptogene okužbe (okužbe pri katerih ni poznano vstopišče) 

 

 

 



 DOVZETNOST IN ODPORNOST 

 
Dovzetnost za okužbo je sprejemljivost  makroorganizma-gostitelja, za mikrobe in 

njihovo razmnoževanje. 

 

– Splošna dovzetnost odvisna od :  vrste 

                                                             pasme 

                                                                     spola 

                                                    starosti 

 

– Individualna dovzetnost:   

         konstitucije 

         nege in oskrbe 

         prehrane 

         izkoriščanja 

         bolezni 

         tkivnih poškodb 

         števila dovzetnih živali na določenem področju (gostota naselitve) 

         zunanjih dejavnikov-klimatskih in geografskih 



Odpornost ali rezistenca  

 

je vsota vseh telesnih mehanizmov, ki se upirajo nadaljnjemu napredovanju 

mikrobov. Je nasprotje od dovzetnosti. 



 PREPREČEVANJE IN ZATIRANJE KUŽNIH BOLEZNI 

 

Je najpomembnejši del pri delovanju proti kužnim boleznim,ker se že z 
preprostimi ukrepi se lahko  prepreči in s tem zatirati določeno 
kužno bolezen. 

  

To je tako pomemben del, da se  z zakonom predpiše ravnanje za 
preprečevanje in zatiranje kužne bolezni. 

 

• Preventiva glede na povzročitelja in vir okužbe 

-neškodljivo odstranjevanje trupel 

-izolacija bolnih, bolezni sumljivih in okužbe sumljivih živali ter 
klicenoscev (sanitarni odstrel) 

 

• Preventiva glede na načine širjenja okužbe 

 

• Preventiva v zvezi z vstopiščem kužnih klic 

 

• Preventiva glede dovzetnosti ali odpornosti organizma 



BOLEZNI DIVJADI 

 

 
TRIHINELOZA 



STEKLINA  
NEVARNA ZOONOZA 

STEKLINA je ena najstarejših poznanih zoonoz – bolezni, ki se prenašajo z živali na ljudi in obratno. 

Povzročajo jo LYSSA VIRUSI iz družine RHABDOVIRIDAE in lahko prizadene vse sesalce, vključno z 

ljudmi. 

Bolezen se prenaša preko okužene sline – z ugrizi, opraskaninami okuženih živali, pa tudi preko 

poškodovane kože in sluznic.  

 

mesta ugriza oz.  

vstopa virusa v 

organizem 

količine virusa 

tipa virusa 

INKUBACIJA 
 

traja 2 do 3 mesece (2 tedna do 6 let glede na poročila). 

http://lyssavirus.jpg/


1

Naravni rezervoarji Naravni rezervoarji 

stekline po svetustekline po svetu    

 RAKUNASTI PES - ENOK 

 
Za Slovenijo obstajajo trije zanesljivi podatki o pojavljanju 

rakunastega psa iz jugozahodnega dela države in s Krima. 

 

LISICA 

NETOPIR 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Tanuki01_960.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Tanuki01_960.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Vulpes_vulpes_sitting.jpg


STEKLINA NEVARNA ZOONOZA 

Bolezen se pojavlja v več fazah: 

  

•prodormalna faza: po določeni inkubacijski dobi se pojavijo klinični znaki bolezni. V prvi 

fazi, ki ponavadi traja 1 do 3 dni, se pojavijo manjše spremembe v vedenju, npr. agresivnost, 

dnevna aktivnost nočnih živali, pri divjih živalih neizražen strah pred ljudmi, spremenjen apetit; 

 
  

•eksitacijska (furiozna) faza: prodromalni fazi sledi obdobje vzdražljivosti in agresivnosti. 

Živali pogosto grizejo karkoli. Po pojavu krčev lahko nastopi smrt, tudi pred nastopom paralitične 

faze; 

 
  

•paralitična faza: za to fazo je značilna nezmožnost požiranja, zaradi katere se pojavi značilna penasta slina okrog 

ust. Pri nekaterih živalih se pojavi ohromelost, najprej zadnjih okončin, ki nato napreduje v popolno ohromelost, ki se konča s 

smrtjo 

 



STEKLINA NEVARNA ZOONOZA 

•SRNJAD: oboli majhen odstotek živali – pogosto poškodbe na glavi, rane, zobje so polomljeni ali 

potolčeni, očiten glavobol 

•DIVJI PRAŠIČ: preboli vse tri faze – sledi pogin 

•JELENJAD: ni ekscitacij, pač pa kaže podobne znake, kot pri tetenusu 

•MEDVED: ni posebnih ekscitacij 

•KUNE: prisotna tudi agresivna faza, sicer pa je izločanje sline tako v malem obsegu, da ne predstavlja 

posebne nevarnosti   



STEKLINA NEVARNA ZOONOZA 
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•Izkoreninjenje urbane stekline v Sloveniji



“z juga še veter ni dober!” 



 

 

V obdobju od 1. do 31. maja 2009,   

Prisotnost virusa stekline je bila ugotovljena pri dveh lisicah:  

-       Hrpelje – Kozina - 1 lisica,   Metlika – 1 lisica.  

 







VSEBINA VABE: 

•zunanjega ovoja (vabe), ki je namenjena privabljanju lisic; vsebuje ribjo 

moko, kokosovo maslo, vosek, biomarker – tetraciklin; 

 

•kapsula s cepivom, ki vsebuje oslabljen virus stekline (SAD B 19). 

 





Vzroki nastanka bolezni pri divjadi  



Navadni jelen (Cervus elaphus) 



Mehanske poškodbe - jelen 



Jelenja uš (Lipoptena cervi) 



Pljučni črvi (Dictyocaulosis) - 
jelen 



Metljaj (Fascioloza) - 
jelenjad 



Ikrica – jetra damjek 



PAPILOMI PRI JELENU 



Šmalenbergova bolezen pri jelenjadi 



Srnjad (Capreolus capreolus) 



Dlakožeri (Damalinia) 



Nosni zolj (Cepahanomia 

stimulator) 



Podkožna zoljavost (Hypoderma) 



Mali pljučni črvi (Protostrongylidae) 



Ikričavost (Cisticerkoza) - srce 



Želodčno črevesni črvi (Trichostrongyloidosis) 



Želodčno črevesni črvi 

(Trichostrongyloidosis) 



Tumor - jetra Cistični adenom- jetra 

Novotvorbe (Karcinoma) 



Novotvorba  na nogi (tujek) - jelen 

Novotvorba 

Fibromatoza - srna 

Tumorji 



Papillo virus SRNJADI 



Gams (Rupicapra rupicapra) 



Garje (Scabies) 



Garje (Scabies) 



Garje (Scabies) 



Kužna gamsja slepota (Keratokonjunktivitis) 



Kužna bradavičavost (Papilomatoza) 



KUŽNA BRADAVIČAVOST-ektima kontagiosum 

 
Splošno:  

Prvič opisana pri ovcah 17. st, blag potek, po 10-12 dneh odpadejo kraste, izgube 
pri jagnjetih. V začetku 20. st pojav pri gamsu, kozorogu in muflonu  

 

Povzročitelj:  

DNK Virus , ORF Virus, prenese nizke temp., dolgo obstojen (2-3 leta suha krma) 
najbolj razširjen pri ovcah, kozah (dom. živali) 

 

Potek: 
Kondicija in odpornost živali, ki po zimi pade, suhe trave –ranice- virus 
proliferacije-sek.bakterije. Povzročajo močna hitra vnetja, pordelost 2-3 dni. 

Žival boli in ne more žvečit, kar vodi v pogin (predvsem gamsi).  

Pojav na začetku zime in spomladi sveža paša izgine iz tropa.Poleti suša –izbruh. 
Mlajše živali obolijo, starejše bolj imune. 

 

Klinični znaki: 
Vidimo papule (bunčice), ki počijo sivorumene kraste, pod njimi karfijolaste tvorbe 



KUŽNA BRADAVIČAVOST-ektima kontagiosum 

Potek:  

Najbolj ogroženi ob prsku, prenos z dotikom.  

Tvorbe se razvijejo do take mere, da onemogočajo odpiranje ust, hiranje, pogin. 

 

Kozorog ima podoben potek, pri muflonu v 10-12 dneh spremembe izginejo blag potek. 

 

Izkoreninjenje s sanitarnim odstrelom proti koncu zime, domače živali se zdravijo z 

antiseptiki. 

Bolezen je zoonoza in se prenaša na ljudi (lovci, mesarji, spremembe na rokah, 

obrazu) 



KUŽNA BRADAVIČAVOST-ektima kontagiosum 

 

 



KUŽNA BRADAVIČAVOST-ektima kontagiosum 
Potek:  

Najbolj ogroženi ob prsku, prenos z dotikom.  

Tvorbe se razvijejo do take mere, da onemogočajo odpiranje ust, hiranje, pogin. 

 

Kozorog ima podoben potek, pri muflonu v 10-12 dneh spremembe izginejo blag potek. 

 

Izkoreninjenje s sanitarnim odstrelom proti koncu zime, domače živali se zdravijo z 

antiseptiki. 

 

Bolezen je zoonoza in se prenaša na ljudi (lovci, mesarji, spremembe na rokah, 

obrazu) 



Pljučni črvi (Protostrongyloidosis) 

- gams 



Parazitarna mehurjavost 

(Echinococcus multilocularis) - gams 





Poljski zajec (Lepus europeaus) 



Zajčja kuga (EBHS –
European Brown 

Hare Syndrom) 



Hemoragična bolezen kuncev in zajcev  

(zajčja kuga, zajčja zaraza)     (European brown hare sindrom) 

 

V preteklosti bolezen pripisovali Pastereli multocidi-napačno je sekundarna okužba 

Povzročitelj:  

Calici virus, Lagovirus, podoben in soroden virusu, ki povzroča hudo bolezen pri kuncih, ki pa se 
mu pridruži mnogo sekundarnih okužb z bakterijami. Bolezen spada v bivšo skupino B. 

Viru s je vedno prisoten v ( npr. kot herpes pri ljudeh). Obolevnost 100%, pogin 60-90% 

Klinični znaki:-težko dihanje    

                -krvav ali serozen (bister,redek)  izcedek iz nosu 

                -nagel pogin večjega števila kuncev (pogin ob gonji psa -kolaps-zadušitev),     

                  starejših od 2 mesecev 

Sum:  

ob raztelesbi dobro rejno stanje, dobra odlakanost, krvavitve po pljučih, temno vijolična sluznica sapnika, rahle 
spremembe na jetrih-povečana, povečana vranica 3-5X, lahko tudi krvav urin 

Potek: 

Vedno hitro (inkubacija 22-26 h) in hudo zajec pogine z polnim želodcem. Pojav sezonski zgodaj pomladi i pozno 
jeseni, izčrpanost +brejost = hiter pogin 

Ugotavljanje: 

Laboratorijske preiskave, patohistološke preiskave 

Bolezen so v Avstraliji uporabljali za kontrolo populacije kuncev-velike škode na pašniku (600 mio$) 



Diferencialna diagnoza  : 

zastrupitev z strupi  (sadjarstvo in vinogradništvo, poljedelstvo) 

Pozor:  

povečati kontrolo, poginjene samo z rokavicami neškodljivo odstraniti. 

 

 

Bolezen se zatira po ZAKONU. 



Bruceloza (Brucellosis) - zajec 



Bruceloza (Brucellosis) - zajec 



Pseudo tuberkuloza (Yersinioza) 

- Zajec 



Podkožni ognojki (Staphylomycosis) - Zajec 



Tularemija - zajec 



Divja svinja (Sus scrofa) 



KLASIČNA PRAŠIČJA KUGA 
Bolezen se zatira po zakonu, Načrt ukrepov VURS, Obvezno prijavljiva 

bolezen OIE, EU 

Lovci dolžni prijaviti sum na bolezen (žival pustiti na mestu, zraven še kos 

obleke, obvestiti veterinarsko organizacijo) 

    



Klasična prašičja kuga - KPK 



Klasična prašičja kuga - KPK 



AFRIŠKA PRAŠIČJA KUGA 
Bolezen se zatira po zakonu, Načrt ukrepov VURS, Obvezno prijavljiva 

bolezen OIE, EU 

Lovci dolžni prijaviti sum na bolezen (žival pustiti na mestu, zraven še kos 

obleke, obvestiti veterinarsko organizacijo) 

    



AFRIŠKA PRAŠIČJA KUGA 



AFRIŠKA PRAŠIČJA KUGA 



Pljučni črvi (Metastrongyloidosis) – divji prašič 



Mehurjavost (Echinoccocosis) 

http://www.cvm.okstate.edu/~users/jcfox/htdocs/Disk1/Images/Img0059i.jpg


Črevesni črvi (Ascaridosis) 

– divji prašič 



Samec 1,5 mm x 36 µm Ličinka 70 x 7 µm Samica 3 mm x 36 µm 

Družina T 

Trichinellosis 



Fazan (Phasianus colchicus) 



Rdeči črv (Syngamosis) - 

fazan 



Ptičja tuberkuloza (Aviarna TBC) - 

fazan 



AVIARNA INFLUENCA   

PTIČJA GRIPA 
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