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Zalącznik nr l

WYKAZ CHOROB ZAKAZNYCH ZWIERZĄT PODLEGAJĄCYCH NOTYFIKACJI W UNII EUROPEJ§KIEJ

1. Choroby zalnaźne zvtieruąt lądowych ;

1) pryszczyaa(Foot and mouth disęase - FMD);

2\ księgosusz(Rindetpest);

3) wąglik (Anthrax);

4) zakażeńewiru§em wścieklimy (Rabbies);

5) zarazaph)cnabydła (Contagious bovinę pleuropneumonia- CBPP);

6) choroba niebieskiego języka @luetongue);

7) choroba pęcherzykowa świń (Swine vęsicular disease - SVD);

8) klasyczrry pomór świń (Classical swine fever - CSF, Hog cholęra);

9) afrykński pomór świń (African swine fever - ASF);

10) grypa ptaków (Avian influenza), w tym:

a) wyso§ę zjadliwa grypa ptaków w prąrpadku drobiu, ptaków lyjących w niewoli i dzikiego ptactwa,

b) nisko ąiadliwa grypa ptaków w przypadku drobiu i ptaków żyjąrych w niewoli;

l1) rzekomy pomór drobiu (Newcastle disease - ND);

12) afrykński pomór koni (African horse sickness);

13) pęcherzykorre zapalęnie jamy ustnej (Vesicular stomatitis);

t4) pomór mĄch przeialwacry (Peste des petits ruminants * PPR);

15) gorączka doliny Rift (Rift valley fever);

16) choroba guzorraĘ skóry bydła (Lumpy skin disease - LSD);

l 7) ospa owi€c i ospa kóz (§heą pox and goat pox);
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18) gąbczasta encefalopatia bydła @ovine spongiform encephalopathy - BSE);

19) nraĘ ebrząszcz ulowy (Aethina tumida);

20) rońoęz&Tropilaelaps;

żl) zaraza stadnicza @ourine);

22\ wirusowę zapalełria mózgu i rdzęnia koni @quine encephałomyelitis), wtym:

a) węnęzuelskie zapalenie mózgu i rdzenia koni (Venezuelan equine encephalomyelitis),

b) wschodnie zapalenie mózgu i rdzenia koni,

c) zacbodnie zapalenie mózgu i rdzenia koni,

d) japońskie zapalenie mózgu koni,

e) gorączkazachodniegoNilu;

23) niędokrwistość zakaźra koni (Equine infectious anaemia);

24) nosacizrra (Glanders);

25) bruceloza u bydłą kóz i owiec (B. abortus, B. melitensis);

26) gruźlica bydła (Bovine fuberculosis);

27) enzooty zrą białaęzkabydła (Enzootic bovine leucosis - EBL).

2. Ch oroby zekaźne zvierząt akwakultu ry:

l) zaktźna mafiwica układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (Infectious haematopoietic necrosis - tr{N);

2) zakaźnaanęmiałososi (Infectious salmon anaemia-ISA);

3) wirusowa posocznica krwotocara {Viral haemorrhagic septicaemia - YHS);

4) zakażsrńę herpeswirusem koi (Koi herpes virus - KHV);

5) marteilioza(Marteiliarefringens);

6) bonamioza @onamia osheae);

7) zespoł WSS (White Spot Syndrome);

S) epizootycana martwica układu krwiotwórczego (Epizootic haematopoietic necrosis - EHN);

9) bonamioza @onamia exitiosa);

l0) perkinsoza(Perkinsus marinus);

11) mikrocytoza (Microcytos mackini);

t2) zespół Taura (Taura syndrome};

13) choroba żóhej głowy (Yellowhead disease),


