
Gady to zwierzęta, których hodowla 
cieszy się coraz większą popularno-

ścią. Są chętnie utrzymywane przez pry-
watnych hodowców. Ogromna liczba ga-
tunków jest również utrzymywana w ogro-
dach zoologicznych. Ponadto gady hoduje 
się też na fermach przemysłowych w celu 
pozyskiwania surowców, takich jak skóry 
czy mięso (1). Biologia tych zwierząt zosta-
ła poznana dość dobrze, jednakże publika-
cji na temat prawidłowego chowu gadów 
powstało stosunkowo niewiele. Jednym 
z elementów chowu, który ma kluczowe 
znaczenie dla utrzymania prawidłowej 
kondycji, zdrowia oraz dobrostanu zwie-
rząt, jest ich odżywianie. Gady ze wzglę-
du na sposób odżywiania można podzielić 
na mięsożerne, roślinożerne oraz wszyst-
kożerne (2). Najbardziej problematyczne 
w warunkach hodowlanych jest żywienie 
gadów roślinożernych, ponieważ pokarm 
roślinny dostępny w handlu jest często ni-
skiej jakości. Dodatkowo dieta tych zwie-
rząt powinna być jak najbardziej zróżnico-
wana, o czym hodowcy często zapominają. 
Niska jakość komponentów żywieniowych 
w połączeniu z zaniedbaniami hodowców 
są przyczynami wielu chorób metabolicz-
nych gadów. Konieczna staje się więc su-
plementacja składników pokarmowych, 
takich jak witaminy czy mikro- i makro-
elementy. Na rynku dostępnych jest wie-
le preparatów mineralno-witaminowych 
oraz granulatów przeznaczonych dla gadów 
odżywiających się pokarmem roślinnym, 

jednakże ich podaż nie zawsze okazuje się 
wystarczająca. Dlatego też wartościowym 
uzupełnieniem diety mogą okazać się zio-
ła, którymi w środowisku naturalnym od-
żywia się wiele zwierząt.

Wybrane właściwości składników 
biologicznie czynnych występujących 
w ziołach

Zioła charakteryzują się wysoką zawar-
tością składników biologicznie czynnych, 
które są produktami wtórnego metaboli-
zmu roślin (3). Związki te można wyko-
rzystać w celu poprawy smaku i zapachu 
paszy, regulacji funkcji trawiennych prze-
wodu pokarmowego, ukierunkowania me-
tabolizmu, wzmocnienia układu immuno-
logicznego oraz ograniczenia podatności 
na stres (4, 5, 6). Składniki biologicznie 
czynne najczęściej występujące w ziołach 
to alkaloidy, saponiny, glikozydy, garbniki, 
związki aromatyczne, olejki eteryczne, ter-
peny i fitoncydy. Alkaloidy w niewielkich 
ilościach mogą uśmierzać ból (morfina), 
łagodzić kaszel (kodeina) oraz wykazywać 
działanie przeciwnowotworowe (taksol). 
Glikozydy wykazują działanie przeczysz-
czające, antyoksydacyjne, wzmacniające 
działanie naczyń krwionośnych oraz regu-
lujące pracę mięśnia sercowego. Saponiny 
mają działanie wykrztuśne, moczopędne 
i dezynfekujące drogi moczowe. Garbniki 
mają działanie ściągające, antybakteryjne, 
przeciwzapalne, hamują niewielkie krwa-
wienia oraz mogą działać przeciwbiegun-
kowo. Olejki eteryczne natomiast działają 
żółciopędnie, moczopędnie, wykrztuśnie, 
przeciwbakteryjnie, uspokajająco, a także 
podnoszą walory smakowe pobieranego 
pokarmu (7, 8, 9).

Wybrane gatunki ziół możliwych 
do wykorzystania w żywieniu gadów 
oraz ich właściwości

Gady to zwierzęta, które w środowisku na-
turalnym często przemierzają znaczne ob-
szary terenu w poszukiwaniu pożywienia. 
Odżywiają się pędami, liśćmi oraz kwiata-
mi wielu gatunków roślin. Często też po-
bierają roślinność dostępną sezonowo, 
dzięki czemu ich dieta jest bardzo zróż-
nicowana (10). Niektóre gatunki gadów 
w ciągu roku zjadają nawet 200 różnych 

roślin. Zioła są pokarmem wartościowym 
i chętnie spożywanym przez wiele gatun-
ków żółwi lądowych oraz roślinożernych 
jaszczurek. W żywieniu gadów potencjal-
nie można wykorzystać wiele gatunków 
roślin zielnych, zarówno w postaci świe-
żej, jak i suszonej. Te najbardziej popular-
ne zestawiono w tabeli 1. Wiele z przedsta-
wionych gatunków ziół jest z powodzeniem 
stosowanych w ogrodach zoologicznych, 
a także w prywatnych hodowlach. Należy 
jednak pamiętać, że maksymalna zawar-
tość ziół w diecie gadów nigdy nie zosta-
ła określona. Zbyt częsta podaż ziół oraz 
zbyt wysoka ich zawartość w podawanej 
karmie mogą więc negatywnie oddziały-
wać na organizmy tych zwierząt. Należa-
łoby również zastanowić się nad tym, czy 
niektóre z zaproponowanych w żywie-
niu gadów ziół nie będą negatywnie od-
działywały na poszczególne gatunki żół-
wi czy jaszczurek. Trzeba również wziąć 
pod uwagę fakt, że dieta niektórych ro-
ślinożernych gatunków gadów jest bar-
dzo specyficzna, czasami może się na nią 
składać wyłącznie jeden określony rodzaj 
roślinności. Pamiętać trzeba też o tym, że 
nie wszystkie części roślin mogą być spo-
żywane przez gady. Dobrym przykładem 
jest robinia akacjowa, której kwiaty stano-
wią wartościowe urozmaicenie diety wie-
lu gadów, a której liście są trujące dla nie-
których gatunków jaszczurek, takich jak 
legwan zielony (Iguana iguana). Problem 
może stanowić też fakt, że wiele gatunków 
roślin zielnych dostępnych jest sezonowo, 
przez co nie mogą być one wykorzystywa-
ne w ciągu całego roku. W porach, w któ-
rych większość ziół jest niedostępna, do-
brą alternatywą mogą okazać się ich su-
sze. Dobrą opinią wśród hodowców oraz 
w ogrodach zoologicznych cieszą się su-
szone kwiaty nagietka (Calendula L.) i ro-
binii akacjowej (Robinia pseudoacacia L.) 
oraz suszone liście malin (Rubus L.), brzo-
zy (Betula L.), a także pokrzywy zwyczaj-
nej (Urtica dioica) (tab. 1).

Dla przykładu, dieta żółwi żyjących 
w basenie Morza Śródziemnego składa 
się prawie całkowicie z roślinności zioło-
wo-trawiastej (20). Wappel i Schulte (21) 
podają, że dieta żółwi z rodzaju Terrape-
ne powinna w 50% składać się z pokarmu 
roślinnego, takiego jak mniszek, lucerna, 
koniczyna czy jarmuż. W  diecie żółwi 
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lądowych natomiast nie powinno zabrak-
nąć takich roślin, jak: jarmuż, mniszek, ko-
niczyna, liście winogron, hibiskus, kwia-
ty goździków czy lucerna. Mile widziane 
są również różne gatunki traw oraz chwa-
stów. Kischinovski i wsp. (22) podają, że 
w diecie legwanów zielonych (Iguana igu-
ana) oraz scynków nadrzewnych (Coru-
cia zebrata) nie powinno zabraknąć sia-
na z lucerny. W diecie czakueli (Sauroma-
lus spp.) i biczogonów (Uromastyx spp.) 
powinny pojawiać się kwiaty. Autorzy ci 
wskazują również, że na dietę wszystko-
żernych żółwi lądowych oraz wodno-lądo-
wych powinny składać się m.in. mniszek, 
jarmuż czy pietruszka. Fritz i wsp. (23), 
przeprowadzając badania związane z po-
równaniem wielkości cząstek kału u ro-
ślinożernych gadów i ssaków, żywili gady 
m.in. pietruszką, sianem, trawami oraz 
mniszkiem. Liesegang i wsp. (24) w swo-
ich badaniach nad wpływem różnych po-
ziomów wapnia na strawność wapnia, ma-
gnezu i fosforu u żółwi greckich (Testudo 
hermanni) żywili żółwie głównie sianem, 
mieszanką ziół takich jak pietruszka, ba-
zylia, mniszek, pokrzywa, szałwia oraz 
warzywami. Holliday (25) podaje, że na 
prawidłową dietę żółwi greckich powin-
ny składać się np. siano z lucerny, cyko-
ria, mniszek, kwiaty jadalne, świeża i su-
szona trawa, liście ziół takich jak pietrusz-
ka, a także rukiew wodna. Kategorycznie 
zabronione w żywieniu tych żółwi są na-
tomiast bluszcz oraz cebula. White (26) 
podaje, że tilikwie (Tiliqua spp.) i scynki 
krótkoogonowe (Trachydosaurus rugo-
sus) zjadają w naturze spore ilości kwia-
tów. Wszystkie cztery gatunki żółwi (Go-
pherus spp.) z Ameryki Północnej, cza-
kuele (Sauromalus spp.) oraz legwany 
(Dipsosaurus spp.) również urozmaicają 
swoją dietę kwiatami, szczególnie o żół-
tej barwie. Nagy i Shemansky (27) poda-
ją natomiast, że dieta stepniarki piasko-
nurek (Meroles anchietae) w 37% składa 
się z niedojrzałych nasion traw oraz ziół.

Rośliny zielne trujące i potencjalnie 
niebezpieczne dla gadów

Należy pamiętać, że wiele roślin zielnych 
zawiera związki niebezpieczne dla gadów. 
Wśród tych związków wymienić można 
kwas szczawiowy, związki cyjanogen-
ne czy taniny. Szczególnie niebezpiecz-
ny dla gadów jest kwas szczawiowy, któ-
ry razem z wapniem i magnezem tworzy 
trudno rozpuszczalne sole, uniemożliwia-
jąc przyswojenie tych składników przez 
organizm. Sytuacja ta prowadzi do od-
wapnienia kości oraz zaburzenia rów-
nowagi mineralnej w ustroju zwierzęcia. 
Zioła, które mogą wywierać negatywny 
wpływ na zdrowie gadów, przedstawio-
no w tabeli 2.

Tabela 1. Wybrane gatunki roślin zielarskich możliwych do wykorzystania w żywieniu gadów oraz ich 
właściwości (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19)

Roślina zielarska Właściwości

Kolendra (Coriandrum sativum L.) antyoksydacyjne, uspokajające, przeciwwirusowe, przeciw-
bakteryjne, stymulujące trawienie

Kminek (Cuminum cuminum) antyoksydacyjne, uspokajające, przeciwwirusowe, przeciw-
bakteryjne, stymulujące trawienie

Czosnek (Allium L.) antyoksydacyjne, uspokajające, przeciwwirusowe, przeciw-
bakteryjne, stymulujące trawienie, antyseptyczne

Oregano (Origanum vulgare) antyoksydacyjne, przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne

Rozmaryn (Rosmarinus officinalis) antyoksydacyjne, uspokajające, przeciwwirusowe, przeciw-
bakteryjne, stymulujące trawienie, antyseptyczne

Szałwia (Salvia officinalis L.) antyoksydacyjne, uspokajające, przeciwwirusowe, przeciw-
bakteryjne, stymulujące trawienie

Tymianek (Thymus vulgaris L.) antyoksydacyjne, uspokajające, przeciwwirusowe, przeciw-
bakteryjne, stymulujące trawienie, antyseptyczne

Anyż (Pimpinella anisum L.) stymulujące trawienie

Pietruszka (Petroselinum crispum) stymulujące apetyt i trawienie, antyseptyczne

Papryka (Capsicum) przeciwbiegunkowe, przeciwzapalne, stymulujące trawienie

Mięta pieprzowa (Mentha piperita L.) stymulujące apetyt i trawienie, antyseptyczne

Aloes drzewiasty (Aloe arborescens) pobudza aktywność granulocytów oraz enzymów granulocy-
towych

Babka lancetowata (Plantag lanceolata) żółciopędne, wzmagające apetyt, przeciwwrzodowe, osłania-
jące na ściany żołądka

Krwawnik pospolity (Achillea millefolim) stymulujące układ pokarmowy, usuwające toksyny

Lucerna (Medicago L.) hipocholesterolemiczne, przeciwnowotworowe, przeciwbakte-
ryjne, przeciwgrzybicze

Mniszek pospolity (Taraxacum officinale) wpływające na przemianę materii, regenerujące wątrobę, 
 żółciopędne

Pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica) pobudzające wytwarzanie antygenów wirusowych

Wierzba (Salix L.) przeciwbakteryjne

Melisa (Mellisa officinalis) stymulujące procesy trawienne

Nagietek lekarski (Calendula L.) przeciwzapalne, przeciwgrzybicze, rozkurczowe, żółciopędne

Bazylia (Ocimum basillicum L.) poprawiające trawienie

Koniczyna (Trifolium L.) wykrztuśne, przeciwzapalne, moczopędne

Tabela 2. Wybrane gatunki roślin zielarskich mogących wywierać negatywny wpływ na zdrowie gadów (28, 29)

Roślina zielarska Szkodliwość

Blekot pospolity (Aethusa cynapium L.)
zawiera koniinę, cynapinę, kemferol, rutynę oraz kwas 
mrówkowy

Dąb szypułkowy (Quercus robur)
pąki i liście zawierają taniny powodujące zapalenie żołądka 
i zapalenie nerek

Glistnik jaskółcze ziele (Chelidonium majus L.) wysoka zawartość alkaloidów

Jaskier rozłogowy (Ranunculus repens L.) zawiera protoanemoninę

Kąkol polny (Agrostemma githago) zawiera gitageninę, kwas agrostemowy oraz stigmasterol

Orlica pospolita (Calystegia sepium) zawiera kwas pteritanowy

Szalej jadowity (Cicuta virosa L.) zawiera cykutoksynę

Szczaw zwyczajny (Rumex acetosa) zawiera kwas szczawiowy i taniny

Bieluń dziędzierzawa (Datura stramonium) zawiera L-hioscyjaminę, L-skopolaminę oraz atropinę

Czworolist pospolity (Paris quadrifolia L.) zawiera paridynę oraz parystyfninę

Kalina hordowina (Viburnum lantana) zawiera wiburninę

Lulek czarny (Hyoscyamus niger) zawiera L-hioscyjaminę, L-skopolaminę oraz atropinę

Miłek wiosenny (Adonis vernalis L.) zawiera glikozydy nasercowe
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Podsumowanie

Zioła dzięki zawartym w nich składni-
kom biologicznie czynnym są bardzo dob-
rym uzupełnieniem gadziej diety. Pozwa-
lają utrzymać zwierzęta w dobrej kondy-
cji, są także dobrą alternatywą dla wielu 
leków. Obserwacje prowadzone w natu-
rze pokazują, że zioła stanowią stały ele-
ment diety tych zwierząt, dlatego w wa-
runkach hodowlanych również nie powin-
no ich zabraknąć. Należy jednak pamiętać, 
że nie wszystkie dostępne zioła będą od-
powiednie do tego celu. Duża część roślin 
zielarskich zawiera związki, które mogą 
negatywnie wpłynąć na stan zdrowia ga-
dów, a nawet doprowadzić do ich śmierci. 
Dodatkowo zioła potencjalnie bezpieczne 
i chętnie spożywane przez znaczną część 
gadów mogą okazać się niebezpieczne dla 
poszczególnych gatunków tych zwierząt. 
Pamiętać trzeba też o tym, że ani naukow-
cy, ani hodowcy nie określili maksymalnych 
ilości roślin zielarskich, które mogłyby zo-
stać wprowadzone do gadziej diety. Dlatego 
też chęć podaży któregokolwiek z ziół na-
leży wcześniej skonsultować ze specjalista-
mi zajmującymi się hodowlą tych zwierząt.
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Patologie trzeszczek bliższych są dość 
powszechną przyczyną kulawizn 

wśród koni. Ich złamania i zapalenia zo-
stały szeroko opisane u koni wyścigowych 
(1, 2), a septyczne zapalenia stawów w po-
łączeniu z uszkodzeniem trzeszczki uwa-
ża się za częstą przyczynę problemów or-
topedycznych u źrebiąt (3, 4). Natomiast 
zapalenie osiowej powierzchni trzeszcz-
ki pęcinowej jest zaburzeniem stosun-
kowo rzadkim, opisanym w  literaturze 

specjalistycznej zaledwie kilka razy w cią-
gu ostatnich dwóch dekad (5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11).

Etiologia

Zwyrodnienia powierzchni trzeszczek bliż-
szych są najczęściej wynikiem torbieli pod-
chrzęstnych zlokalizowanych w najsilniej 
obciążonej części stawu (12, 13, 14). Pato-
geneza tych torbieli jest różna w zależności 

od wieku koni. Wśród przyczyn ich powsta-
wania u koni młodych wymienia się oste-
ochondrozę, natomiast u zwierząt star-
szych tworzą się one prawdopodobnie na 
tle urazowym. Septyczne lub aseptyczne 
zapalenia powierzchni przyosiowej prze-
biegające z uszkodzeniem więzadła mię-
dzytrzeszczkowego występują stosunko-
wo rzadko (5, 6). Wciąż nie udało się jasno 
określić, czy uszkodzenia wspomniane-
go więzadła występują wtórnie do zmian 
w obrębie trzeszczek bliższych, czy też 
zapalenie bądź przerwanie jego ciągłości 
indukuje procesy patologiczne w  tkan-
ce kostnej.

W konsekwencji przebytego urazu może 
rozwinąć się septyczne bądź aseptycz-
ne zapalenie charakteryzujące się ogni-
skami lizy w osiowej krawędzi trzeszczek 
bliższych w połączeniu z uszkodzeniem 
lub oderwaniem przyczepu więzadła mię-
dzytrzeszczkowego. W literaturze znaleźć 
można opisy zapaleń wywołanych zakaże-
niami bakteryjnymi lub grzybiczymi sta-
wu pęcinowego bądź pochewki wspólnej 
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