
Papouškům, stejně jako drobným 
exotům, je podáváno velké množství 
„zelené“ stravy a je potřeba mít základní 
povědomí o  tom, které rostliny, event. 
které jejich části jsou pro ptáky přímo 
toxické, které je mohou nějak ohrozit na 
zdraví a  které jsou naopak prospěšné. 
U  mnoha rostlin stále neznáme jejich 
účinek na ptáky a při podávání nových 
složek stravy bychom měli být velmi 
opatrní. U  některých rostlin se navíc 
liší názory autorit na to, zda jsou toxic-
ké či nikoli, event. které jejich části. 
Kompletní výčet potenciálně jedovatých 
rostlin téměř nelze sestavit, ale obsáhlý 
přehled vyšel v  časopisu Nová Exota 
3/2007. Většina otrav probíhá u  ptáků 

velmi rychle a  jejich řešení je obtížné 
nebo nemožné, nezřídka končí intoxi-
kace úhynem. Nejlepší je tedy prevence 
a zvýšená opatrnost při kontaktu ptáků 
s  nejrůznějšími rostlinami (především 
u  doma chovaných a  volně pouštěných 
papoušků).

Avokádo
To, že avokádo je pro ptáky toxické, 

je naštěstí velmi dobře známo a  otra-
vy avokádem už se téměř nevyskytují. 
Avokádo má v  přírodě tři poddruhy 
a  následně bylo vypěstováno mnoho 
hybridů kvůli vyšší sklizni. Ačkoli se 
jednotlivé poddruhy i  hybridní odrůdy 
liší složením a zřejmě i toxicitou, za jedo-

vaté se pokládají všechny části rostlin – 
tedy listy, kůra, pecka, slupka i dužnina 
plodů. Nebezpečné je tedy zkrmování 
nejen plodů, ale i okusování listů rostlin 
u  papoušků chovaných v  bytě. K  úhy-
nům papoušků i pěvců dochází většinou 
během 24–48 hodin a klinické příznaky 
otravy trvají jen několik minut. Mohou 
se projevovat dušností a  diskomfortem 
těsně před smrtí. Pokud pták pozře 
jen velmi malé množství jedu, může 
se otrava projevit nervozitou, zvýšeným 
probíráním peří a  diskomfortem. Toto 
chování může samovolně odeznít a pták 
otravu přežije.

Rostliny na zahradě
Rostliny pěstované na zahradě 

mohou být pro exotické ptáky velmi 
nebezpečné, a  to hlavně exotické rost-
liny s  ozdobnými květy nebo plody. 
Málokdy je asi chovatel použije přímo 
jako krmení, ale problém vzniká, pokud 
je tato flóra použita jako ozdoba voliér 

Otravy exotických 
ptáků – rostliny

Konvalinka vonná

Prudce jedovatý oměj šalamounek Oměj šalamounek s pupeny, jedovatá je celá 
rostlina pro všechny živočichy i člověka

Bobkový list – vavřín – často používané koření

Různě barevné varianty lantán
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nebo zelená bariéra mezi nimi. Měli 
bychom vždy pečlivě zvážit, jestli se 
ptáci přes pletivo k  daným rostlinám 
nedostanou a jestli je nemohou okuso-
vat. Stejně tak by chovatelé měli věnovat 
pozornost tomu, co jim roste přímo 
ve voliérách. Může se stát, že voliéru 
proroste plevel a  dostane se tam např. 
i prudce jedovatý bolehlav plamatý, což 
je běžně se vyskytující, ačkoli velmi 
toxická rostlina. Následující výčet jedo-
vatých rostlin není rozhodně komplet-
ní, ale udává relativně často pěstované 
„kytky“ našich zahrad.

Durman obecný, vlčí bob (lupina), 
oměj šalamounek (ostrožka, jedhoj), 
zerav (túje), tis červený, náprstník čer-
vený, oleandr obecný, konvalinka vonná, 
rododendron, azalka, skočec obecný 
(ricinus), ocún jesenní, vistárie čínská, 
narcis, tulipán, hyacint, břečťan popína-
vý (vedou se spory o potenciální toxicitu 

plodů), mečík, kosatec, lilie, denivka, 
česnek, cibule, bobkovišeň lékařská, 
hortenzie velkokvětá, lantana (libora), 
lobelie (lobelka), kalanchoe, marihu-
ana, cesmína, jmelí, pažitka, výhonky 
brambor, tabákovník, loubinec pětilistý 
(psí víno), buxus (zimostráz), povijnice, 
bolehlav plamatý, ptačí zob (udává se, že 
pro evropské ptactvo jedovatý není, ale 
plody obsahují velké množství glykosidů 
a exotickým ptákům vadit může), drch-
nička rolní (kvete červeně, ale jinak je 
velmi podobná bíle kvetoucímu ptačinci 
obecnému – je jen mírně jedovatá, ale 
při dlouhodobém podávání drobnému 
ptactvu může uškodit), andělika lékař-
ská, barvínek, chrpa, jasmín, krokus, 
máta, přeslička, rebarbora, rozmarýn 
(listy některých druhů), rulík zlomocný, 
sasanka, sněženka, srdcovka nádherná, 
šalvěj (listy některých druhů), trnov-

ník akát, vavřín (bobkový list), verbena, 
vistárie, štědřenec (zlatý déšť) atd.

Pecky meruněk, švestek, broskví 
a  třešní mohou obsahovat látky, ze kte-
rých se uvolňuje v žaludku prudce jedo-
vatý kyanovodík. Pokud jádra papoušci 
přijímají spolu s plody, chovatel by měl 
jejich zkrmování omezit. Proto je nebez-
pečné krmit i mandle, především hořké.

Rostliny pokojové
Pokojové rostliny bývají velmi často 

jedovaté nebo potenciálně nebezpečné 
a jsou rizikem hlavně pro papoušky cho-
vané a  volně pouštěné v  bytě. Chovatel 
musí velmi pečlivě zvážit, které rostliny 
doma bude mít a  kterých se zbaví, pro-
tože ochutnávání listů, stonků, plodů, 
ozobávání květů a  pupenů a  žvýkání 
všeho v dosahu je pro papoušky naprosto 
přirozeným chováním a  nelze mu nijak 

Břečťan popínavý – pro lidi jsou jedovaté bobule, 
pro ptáky však listy

Cesmína u nás není původní a má několik variant Listy, kůra, kořen i bobule cesmíny obsahují látky, 
které působí léčivě, ale u ptáků i mírně toxicky
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zabránit. Nejlepší prevencí otrav proto je, 
aby papoušek vůbec nepřišel s nebezpeč-
nými rostlinami a jejich částmi do styku 
(to se samozřejmě týká i řezaných květin). 
Toxických pokojových rostlin je obrovské 
množství a  opět platí, že malé množství 
toxické látky nemusí hned způsobit vidi-
telné zdravotní potíže, ale při dlouhodo-
bější konzumaci dochází k  chronickým 
otravám, které bývají neřešitelné.

Mezi běžně pěstované, ale jedova-
té rostliny patří například amarylis, 
monstera, filodendron, diefenbachie, 
šplhavnice, anturie, aglaonema, kala, 
vánoční hvězda, kroton pestrý, bram-
boříky, vánoční kaktus, miniaturní 
narcisy, krokusy, ozdobné papričky, 
všechny druhy pryšců, tchýnin jazyk, 
klívie, dračinec, prvosenky (primul-
ky), potos, petúnie, oleandr a další.

Rostliny používají toxické látky 
k  obraně a  jejich obsah a  typ účinku 

se velmi liší. Některé rostliny mají 
jedovaté celé části, některé jenom 
listy, jiné pouze plody apod. Někte-
ré látky způsobují zažívací potíže, 
jiné kožní problémy, poruchy meta-
bolismu, poruchy funkce srdce a plic. 
U ptáků je průběh otrav velmi rychlý 
a  většinou komplexní, takže chovatel 
málokdy pozoruje konkrétní klinické 
příznaky. Spíše vykazují ptáci nejrůz-
nější obecné změny chování a násled-
nou apatii, načepýřenost a  slabost. 
Pokud má chovatel podezření na otra-
vu, je důležité vědět, o kterou rostlinu 
šlo, aby mohl veterinární lékař před-
vídat průběh intoxikace a  adekvátně 
zasáhnout.

MVDr. Jana Leimerová
Zábřeh na Moravě

leimerova@vetzabreh.com
Foto: autor

Břečťan popínavý – jedovaté listy
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Pro
psy, kočky, plazy, hlodavce, fretky, králíky

a exotické ptactvo

Veterinární ambulance
U SVATÉ BARBORY

MVDr. Jana Leimerová, 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.


