KONTROLA AFRICKÉHO MORU OŠÍPANÝCHdôležitá úloha poľovníkov
Africký mor ošípaných (AMO) je akútna vysoko nákazlivá choroba
domácich ošípaných a diviakov . Vakcína neexistuje.
Dôsledky ochorenia pre voľ ne žijúce vnímavé zvieratá:
 ochorenie môže spôsobiť výraznú redukciu resp. úplne vymiznutie
populácie diviakov na určitom území
 obmedzenie lovu resp. jeho zákaz môže byť obmedzený alebo dokonca zakázaný v
niektorých infikovaných oblastiach (vrátane zberu jatočných tiel a trofejí)
 ekonomické straty pre poľ ovníkov

Poľovníci môžu rozdielnym prístupom – lepším alebo horším
– prispieť k zvýšeniu alebo zníženiu šírenia AMO !
Prenos a šírenie choroby
Prenos sa môže uskutočniť priamym kontaktom zdravých ošípaných alebo diviakov s infikovanými
(mŕtvymi alebo chorými) ošípanými alebo voľne žijúcimi diviakmi. Avšak ľudia a najmä poľovníci hoci ich choroba nepostihuje – môžu chorobu šíriť prostredníctvom:
1. akéhokoľvek kontaktu s infikovanými zvieratami a mŕtvymi telami (kadávermi).
2. kontaktu s čímkoľvek, čo je kontaminované vírusom (napr. oblečenie, vozidlá, iné
vybavenie).
3. kŕmenia zvierat mäsom alebo mäsovými výrobkami z infikovaných zvierat (napríklad
párky alebo tepelne neupravené mäso) alebo odpadky obsahujúce infikované mäso
(napríklad kuchynský odpad, krmivo pre ryby, vrátane vnútorností

Poľovníci majú dôležitú úlohu !!!!
Poľovníci monitorujú zdravotný stav voľne žijúcich zvierat a zohrávajú dôležitú úlohu v systéme ochrany zdravia zvierat.

Ak spozorujete nezvyčajné správanie diviakov alebo s väčšou pravdepodobnosť ou nájdete
mŕtveho diviaka, zvažovať , či nebolo zviera nakazené africkým morom ošípaných (najmä
v infikovaných oblastiach alebo ohrozených oblastiach).. Počas Vašich poľovníckych
vychádzok, najmä v oblastiach, ktoré sú považované za rizikové, je potrebné







Spolupracovať s príslušnými veterinárnymi orgánmi pri zisťovaní a hlásení
uhynutých tiel diviakov
Vyčistiť a dezinfikovať svoje poľovnícke vybavenie, oblečenie, vozidlo a
trofeje na mieste a vždy pred opustením poľovného revíru
Vypitvať uloveného diviaka na mieste (v zariadení) tomu určenom
v príslušnom poľovnom revíri.
Prispievať k postupnému znižovaniu hustoty diviakov v oblastiach, ktoré
ešte neboli postihnuté chorobou, vrátane cieleného lovu dospelých a
dospievajúcich samíc.
Dodržiavať zákaz prikrmovania diviakov počas celého roka.

ČERPANÉ ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ KOMISIE- DG SANTE.
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