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Nagyot "ugrott" a sertéspestis Németország felé
A lengyel állatorvosi felügyelet november 14-én jelentette be, hogy a hónap elején Lubusz
megyében, közúti balesetben elpusztult vaddisznó ASP vizsgálatának eredménye pozitív lett.
A hír azt jelenti, hogy a fertőzött terület szinte egyik napról a másikra 300 kilométerrel nyugatabbra
került. Eddig Lengyelország fővárosának, Varsónak a környékén húzódott ez a határ, és csak nagyon
lassan húzódott egyre nyugatabbra, az ország északi részén.
A szakértők egyetértenek abban, hogy amikor az ASP vírus hirtelen ilyen nagy távolságra jut el,
annak szinte mindig az emberi gondatlanság az oka.

A térképen kék színnel a lengyelországi ASP fertőzéssel érintett gazdaságok láthatók 2014-től, az
első esettől az utolsó bejelentésig. A vaddisznóban kimutatott fertőzések gyakorlatilag ugyanazon
régiókban fordultak elő ezen a héten is. Az újonnan talált fertőzött vaddisznó helyét a vörös
piktogram jelöli. Jól látható, mennyivel távolabb van a korábbi területektől.
A hatóság az eset a bejelentését követően azonnal intézkedést rendelt el, és az elpusztult vaddisznó
megtalálási helye körül 5 kilométer sugarú körben egy fémkerítést húzott fel. A hétvégén több
mint 150 önkéntes kutatott itt, a Tarnów Jezierny környéki erdőkben, és újabb 20
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különböző életkorú vaddisznó tetemet találtak - számolt be róla a Gazeta Lubuska helyi újság.
Az első teszteredmények "nem normális" jelzőt használnak az esetekre, de további vizsgálatokra és
időre van még szükség, hogy biztosan meg tudják mondani, miért pusztultak el a vadak.
A német mezőgazdasági minisztérium szintén megerősítette a lapban közzétett hírt, és
hangsúlyozta, hogy szoros kapcsolatot tart fenn a lengyel hatóságokkal, valamint az Európai
Bizottsággal.
A német sertéstenyésztők szakszervezete (ISN) a weboldalán próbálta megnyugtatni a
sertéstenyésztőket, és javasolta nekik, hogy ne essenek pánikba.
Arra kérte őket, hogy legyenek nagyon körültekintőek, és felhívta a figyelmüket a megelőzés
fontosságára, az előírások és a higiénia betartására.
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