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V Sloveniji se je pojavila aviarna influenca

�
Letos se je v Sloveniji ponovno pojavila visoko pato-
gena aviarna influenca (HPAI). Bolezen je bila ugo-
tovljena pri prostoživečih pticah, lahko pa se pojavi

tudi pri perutnini. Pojav bolezni pri perutnini povzroča veli-
ko ekonomsko škodo, zato je pomembno dosledno izvajanje
biovarnostnih ukrepov in upoštevanje predpisanih ukrepov.
Pri perutnini v Sloveniji aviarna influenca še nikoli ni bila
ugotovljena. Virusi HPAI, ki trenutno krožijo v Evropi, ne
ogrožajo zdravja ljudi.

SITUACIJA V EVROPI IN SLOVENIJI
Od oktobra letos se po Evropi ponovno širi visoko patoge-

na aviarna influenca (HPAI) tipa A. Poznanih je več podti-
pov. Do sedaj se je bolezen pojavila v več evropskih državah,
tudi v Sloveniji. V večini primerov je bolezen ugotovljena pri
prostoživečih pticah (goseh, racah, labodih, ujedah), manj iz-
bruhov pa je pri perutnini ali pri pticah v ujetništvu. Pojavlja
se predvsem HPAI podtipa H5N8, v manjšem obsegu pa tudi
drugi podtipi (npr. H5N1, H5N5). Pojavljanje in širjenje viru-
sov HPAI je pričakovano, saj se virusi širijo ob vsakoletnih
jesenskih selitvah ptic.

V Sloveniji je bil prvi letošnji primer HPAI H5N8 ugotovljen
23. novembra pri poginjenem labodu grbcu (Cygnusolor), naj-
denem na plaži v občini Piran. Do sedaj (podatki veljajo na
dan 10. 12. 2020) so bili ugotovljeni še trije primeri pri pogi-
njenih labodih grbcih (eden v občini Izola in dva v občini Lju-
bljana). Zaenkrat nimamo podatkov o večjih poginih prostoži-
večih ptic.

ZNAKI BOLEZNI
Do okužbe pri perutnini pride največkrat zaradi stika z

okuženimi vodnimi pticami, drugo okuženo perutnino ali
preko stika s kontaminiranimi površinami, orodjem, opremo,
prevoznimi sredstvi, idr.

Obdobje od okužbe do pojava kliničnih znakov (inkubacij-
ska doba) je običajno 1 do 3 dni. Prvi klinični znaki se lahko
pojavijo že v nekaj urah do 14 dni po okužbi. Klinični znaki
so zelo različni, prizadet je lahko dihalni, prebavni, reproduk-
cijski oziroma živčni sistem. Najbolj očiten znak je visok po-
gin, tudi do 100 %, ki se lahko pojavi brez predhodnih klini-
čnih znakov.

Najznačilnejši znaki bolezni so: ravnodušnost, zmanjšana
poraba krme in vode, nasršenost perja, zmanjšano oziroma
neobičajno oglašanje, močan padec nesnosti, kihanje, kašlja-
nje, izcedek iz nosnic, oteklina glave, tekoči zeleno ali belo
obarvani iztrebki, modrikasta koža v področju glave in na
nogah ter živčne motnje (tresenje in zavijanje glave in vratu,
krči, nekoordinirano gibanje, živali težko stojijo, so neakti-
vne, imajo spuščene peruti).

PRENOS BOLEZNI
Bolezen se prenaša s stikom zdravih živali z bolnimi, njiho-

vimi izločki (nosni in očesni izcedek, slina, iztrebki) in oku-
ženimi termično neobdelanimi proizvodi (meso, jajca). Poleg
tega se bolezen širi s kontaminirano krmo, vodo in nastiljem.
Pomemben vektor pri širjenju okužbe je tudi človek, ki lahko
virus širi s kontaminirano obleko, obutvijo, opremo in pre-
voznimi sredstvi.

ZGODNJE ODKRIVANJE BOLEZNI
Izvajanje ukrepov za zgodnje odkrivanje omogoča hitro potr-

ditev bolezni in posledično uvedbo ukrepov za omejitev širje-
nja in izkoreninjenje bolezni ter zmanjšanje škode, ki bi jo po-
jav bolezni povzročil.

Rejci perutnine naj bodo pozorni na znake, na podlagi kate-
rih bi lahko posumili na pojav HPAI v reji. V primeru, da opa-
zijo enega ali več naslednjih znakov, naj o tem takoj obvestijo
svojega veterinarja:
• zmanjšana poraba krme in vode za več kot 20 %,
• padec nesnosti za več kot 5 %, ki traja že več kot dva dni,
• povišan pogin za več kot 3 % v enem tednu,
• kakršni koli klinični znaki ali posmrtne spremembe, ki kaže-

jo na aviarno influenco.

PREPREČEVANJE VNOSA BOLEZNI V REJO
Zelo pomembno je dosledno izvajanje biovarnostnih ukrepov,

s katerimi se preprečuje vnos bolezni v rejo.

KLJUČNI BIOVARNOSTNI UKREPI, KI JIH JE TREBA UPOŠTEVATI, SO:
• preprečevanje dostopa prostoživečim pticam (predvsem vod-

nim) do perutnine in ptic v ujetništvu – nastanitev perutnine
v zaprtih objektih ali v pokritih ograjenih prostorih,

• preprečevanje dostopa prostoživečim pticam do krme in vode
za perutnino in ptic v ujetništvu; perutnina in ptice v ujetni-
štvu naj se krmi in napaja v zaprtih ali pokritih prostorih,

• omejitve obiskov ljudi v objektih, kjer je nastanjena perutni-
na, in ptic v ujetništvu ter upoštevanje ukrepov za prepreče-
vanje širjenja bolezni (namestitev razkuževalnih barier, upo-
raba zaščitne obleke in obutve, umivanje in razkuževanje
rok,…),

• čiščenje in razkuževanje opreme pred uporabo na drugem
gospodarstvu s perutnino ali pticami v ujetništvu oziroma
uporaba opreme za enkratno uporabo.

Več informacij najdete na spletni strani Uprave za varno
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin: 
https://www.gov.si/teme/aviarna-influenca/

� UKREPI ZARADI POJAVA HPAI PRI PROSTOŽIVEČIH
PTICAH V SLOVENIJI

Od 4. 12. 2020 je celotno ozemlje Slovenije opredeljeno kot
območje z visokim tveganjem, na katerem za perutnino in
ptice v ujetništvu veljajo naslednji ukrepi:
a) zadrževanje v zaprtih prostorih oziroma na način, da se

prepreči stik s prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi;
zaradi dobrobiti se lahko vodni perutnini omogoči dostop
do vode, vendar je pri tem treba preprečiti fizični stik s
prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi;

b) krmljenje in napajanje v zaprtih oziroma pokritih
prostorih;

c) vodo iz površinskih vodnih zajetij, do katerih imajo
dostop prostoživeče ptice, je dovoljeno uporabiti za
oskrbo perutnine in ptic v ujetništvu le po obdelavi, ki
zagotavlja inaktivacijo virusov AI (prekuhavanje,
uporaba ustreznih filtrov, UV razkuževanje ali kloriranje).

Poleg tega je:
• prepovedano krmljenje prostoživečih vodnih ptic, ker se s

tem zmanjša nepotrebno zadrževanje ptic na posameznih
mestih in možnost prenosa virusa med njimi ter na
perutnino in ptice v ujetništvu preko kontaminirane obutve
in obleke;

• prepovedano zbiranje perutnine in drugih ptic v ujetništvu
na trgih, predstavah, razstavah in kulturnih prireditvah.


