
Trušu gremošanas sistēma

• Truši pieder pie zīdītāju klases, 

• zaķveidīgo kārtas,  

• zaķu dzimtas, 

• trušu ģints,

• suga parastais trusis.

Sagatavoja Lolita Bāliņa



Gremošanas sistēma

• iekšējie orgāni ir pielāgoti liela
apjoma un rupjas lopbarības
pārstrādei. 

• Gremošanas sistēma ir ļoti labi
attīstīta, 

• viss zarnas garums aizņem
vairāk nekā 18% no kopējā
ķermeņa svara. 



Zobi

• Jaundzimušajiem ir 16 zobi, kas mainās no 18. dzīves dienas.

• Pieaugušajiem trušiem ir tikai 28 zobi, kas ir mazāki nekā citiem
dzīvniekiem.

• Nav ilkņu.

• Katrā žoklī divi lieli, divi mazie griezējzobi (dažreiz viena trūkst).

• Priekšzobi ir gari, izliekti.

• Ar emalju klāta tikai priekšējā priekšzobu virsma.

• Pastāvīgi augošie priekšzobi, barību graužot, nodilst.

• Nenodilšanas gadījumā var rasties barības uzņemšanas traucējumi, tāpēc
šie pārāk augošie zobi jānokniebj.



Kuņģis

• vienkameras kuņģis, kura tilpums 180 – 200ml, šķērsgriezums 8cm.

• Kuņģa sula izdalās nepārtraukti neatkarīgi no barības uzņemšanas.

• Kuņģa sienās maz muskuļaudu, un barība no kuņģa tālāk var virzīties
galvenokārt mehāniskā ceļā, ja pienāk klāt jaunas barības masas.

• pieaudzis trusis ēd 20 –30 reizes diennaktī pa 5 – 10 minūtēm, bet trusēni
līdz 80 reizēm.

• Ja trusim barība pieejama tikai neilgu laiku, tā tiek patērēta vairāk, nekā
ēdot nepārtraukti.

• Dziedzeru sekrēta kuņģa sula sastāv galvenokārt no sālsskābes un īpašas
vielas - pepsīna.

• Fermentu aktivitāte ir daudz augstāka nekā citiem dzīvniekiem.



Zarnas

• Kopējais zarnu garums 8 – 10 reizes pārsniedz ķermeņa garumu.

• Tievā zarna ir līdz 300cm gara, resnā – 140cm, turklāt 1/3 no tās
veido aklā zarna ar 7 – 10 reizes lielāku tilpumu nekā kuņģim.

• Aklā zarna satur baktērijas, kas palīdz sašķelt celulozi un cieti līdz
glikozei.



orgāni
Truša gremošanas sistēma

1 - sirds;

2 - plaušas;

3 - aknas;

4 - barības vads;

5 - kuņģis;

6 - nieres;

7 - tievās zarnas;

8 - resnās zarnas;   

9 – aklā zarna;     

10-urīnpūslis



2. attēls. Mīkstā frakcija ir lipīga, to parasti patērē
trusis, un fekāliju granulas (labajā pusē), kas
sastāv no uzturā nesagremojamām šķiedrām

• Sagremojama šķiedra (daļiņas, kuru diametrs ir
mazāks par 0,3 mm), ko var viegli fermentēt.

• Fermentējot mikrobu populācijā, rodas
gaistošas taukskābes, kas ir truša enerģijas avots.

• Periodiski, bieži no rīta, resnās zarnas kustīgums
mainās.

• Fermentētais aklās zarnas saturs tiek izvadīts un
izveidots par mīkstu frakciju( 2. att. ), kas iziet cauri
resnajai zarnai.

• Naktī izdalītajos mēslos ir mīkstā frakcija kurā ir
mikrobi kas ražo B un K vitamīnus un satur
olbaltumvielas(nepārstrādātos proteīnus), ko trusis var
sagremot.

• Šis process, kas pazīstams kā koprofāgija, ļauj trušiem
iegūt maksimālu uzturu no uztura.

Bioloģiskās  īpatnības



Zaķis un trusis

Grūsnība ilgst 50-52 dienas

Zaķēni piedzimst redzīgi, pilnīgi apmatoti

Mazuļu izaudzēšanai netiek raktas alas un 
veidotas ligzdas

Māte mazuļus baro dažas dienas

Grūsnība ilgst 29-32 dienas
Trusēni piedzimst akli un neapmatoti, acis atveras 10.-14. dienā
Trusenes pirms dzemdībām veido ligzdas
Savvaļā trusēni barojas ar mātes pienu 4 nedēļas, 
bet mājas apstākļos šo periodu var ievērojami paildzināt



Paldies par uzmanību


