Aktuální téma – ptačí chřipka
Ze sdělovacích prostředků se stále častěji dozvídáme, jak se vir ptačí chřipky H5N1
šíří po Evropských zemích. V současné době je již hlášen ze všech zemí okolo naší
republiky. Postupně jsou jednotlivými státy přijímána opatření za účelem snížení a
omezení nebezpečí, která sebou tato choroba ptáků, v ojedinělých případech
přenosná i na člověka, může přinést. Jedním z opatření je i ohlášení nálezu
nemocných a uhynulých ptáků. Hlásí se Krajské veterinární správě (oblastní
inspektorát je například v Náchodě – 491 428 748 ) dále i prostřednictvím všech
veterinárních zařízeních a veterinárních lékařů. Je možno se obrátit i na obecní a
městské úřady, případně i na policii.
Správa CHKO Broumovsko vyzývá jednak občany, ale také výše jmenované
instituce, které se při výkonu své činnosti setkají s případy úhynů volně žijících
zvláště chráněných ptáků, aby je oznámili také na pracoviště správy v Polici
nad Metují. Kontaktní osobou je zoolog správy Jiří Spíšek, číslo telefonu 491
549 027. Týká se všech zvláště chráněných druhů a to zejména dravých ptáků, kteří
jsou potenciálně ohroženi nakažením. Draví ptáci nemocné a oslabené živočichy
přednostně loví. Protože převážná většina dravců a sov patří mezi živočichy
chráněné zákonem, je každý takový nález i pro pracovníky CHKO významným. Dle
zákona je totiž zvláště chráněný druh živočicha chráněný i mrtvý, proto s ním nelze
nakládat podle vlastního uvážení, nelze jej sebrat, preparovat, nebo jím jinak
manipulovat. Je pochopitelné, že v případě ohrožení veřejného zdraví, mají
zoohygienická opatření přednost, proto Správě CHKO Broumovsko postačí jen
informace o případech nálezů, které prověří a další postupy budou plně
v kompetencích příslušných orgánů řešících protinákazovou situaci. Při nálezu
mrtvého ptáka je třeba obezřetnosti a preventivně postupovat tak, jako by se jednalo
o infikovaný kus. To znamená, je třeba dělat vše proto, abychom neohrozili sebe a
také, aby nedošlo k nákaze jiných osob, případně zamezit nakažení jiných ptáků.
Není třeba se domnívat, že každý nalezený pták uhynul na ptačí chřipku. Zvláště
nyní v jarním období se budeme setkávat s případy úhynů ptáků způsobenými
letošní krutou zimou. Dále mohou uhynout i ptáci navracející se z jihu na následky
vyčerpání, nebo i na choroby, kterým podlehnou z důvodů oslabení po dlouhé cestě
ze zimovišť. Dosud nejčastěji se ptačí chřipka vyskytla u ptáků vázaných na vodní
prostředí, například u labutí a dá se dále předpokládat například u kachen, racků
apod.
Bližší informace o samotném onemocnění a prevenci je možno získat na stránkách :
www.ptaci-chripka.cz
Chovy drůbeže a ptačí chřipka.
I když velkochovy drůbeže většinou nekomunikují přímo s vnějším prostředím, přijaly
a řídí se již v současné době opatřeními, která by měla v maximální míře omezit
rizika zavlečení ptačí chřipky do těchto provozů. Větší nebezpečí však hrozí
v případě drobných chovů. Někteří drobní chovatelé na venkově jsou zvyklí držet
drůbež ve výbězích, nebo ji volně pouštět na pozemky okolo svých stavení. Toto
nebezpečí spočívá v možnosti kontaktu drůbeže s volně žijícími ptáky, kteří se zdržují
v blízkosti domácích zvířat a většinou se i přiživují na zbytcích potravy po drůbeži.
K nakažení virem ptačí chřipky dochází dýchacími cestami, dále i masem a krví
z nakaženého kusu a trusem. Věříme, že po tomto logickém vysvětlení situace a
možných rizik se nenajde nezodpovědný hospodář, který by i ve vlastním zájmu

iniciativně nepřistoupil k opatřením, která by případné nebezpečí snížila. Je to
například omezení pobytu drůbeže v prostoru, kde by mohli přijít do kontaktu
s divokým ptactvem a jejich trusem. S tím také souvisí krmení a napájení drůbeže,
které je vhodné provádět například uvnitř takových objektů, kam nebudou mít divocí
ptáci přístup. Také je vhodné ochránit své chovy minimálně zastřešením v kombinaci
se sítěmi. Samotné sítě totiž nemusí zabránit propadávání trusu sedících divokých
ptáků.
Jak poznáme onemocnění: Drůbež (ptáci) přestávají přijímat potravu a pití, jsou
načepýření, objevují se u nich změny na holé kůži na hlavě a na běhácích. Vlastní
ochrana osob, doporučuje se používat ochranné rukavice, obuv, oděvy, roušky na
nos a ústa. Před příchodem do obytných částí obydlí bychom se měli převlékat a
přezouvat.
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