INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
w Lwówku Śląskim

INFORMACJA
STWIERDZENIE ZGNILCA AMERYKAŃSKIEGO PSZCZÓŁ
NA OBSZARZE POWIATU LWÓWECKIEGO

1) Zgnilec amerykański pszczół jest wysoce zaraźliwą i ciężką
do leczenia chorobą bakteryjną czerwiu, podlegającą
obowiązkowi zwalczania.
2) Objawy wskazujące na chorobę:
Postępujące zmiany w zamarłym czerwiu – czerw
„rozstrzelony”. Zmiany na zasklepach (zapadnięte,
podziurawione wieczka), brązowa, mazista konsystencja
zamarłego w komórkach czerwiu. Charakterystyczny
zapach palonego rogu wydobywający się z ula.
Zgnilec amerykański rozwija się w miesiącach letnich.
Objawy choroby często są obserwowane dopiero w sierpniu
lub we wrześniu. Chora rodzina słabnie i ginie.
3) W przypadku zauważenia w pasiece w/w objawów
posiadacz pasieki jest obowiązany do:
niezwłocznego zawiadomienia o tym organu Inspekcji
Weterynaryjnej albo najbliższego podmiotu świadczącego
usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej, albo wójta
(burmistrza, prezydenta miasta);
pozostawienia pszczół w miejscu ich przebywania
i niewprowadzania tam innych pszczół;
uniemożliwienia
osobom
postronnym
dostępu
do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się
rodziny pszczele podejrzane o zakażenie lub chorobę;
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wstrzymania się od wywożenia, wynoszenia i zbywania
rodzin pszczelich, matek pszczelich, pni pszczelich,
pszczół i czerwia, produktów pszczelarskich oraz sprzętu
i narzędzi używanych do pracy w pasiece;
udostępnienia organom Inspekcji Weterynaryjnej pasieki
do badań i zabiegów weterynaryjnych, a także udzielania
pomocy przy ich wykonywaniu;
udzielania organom Inspekcji Weterynaryjnej oraz
osobom działającym w imieniu tych organów wyjaśnień
i podawania informacji, które mogą mieć znaczenie dla
wykrycia choroby i źródeł zakażenia lub zapobiegania jej
szerzeniu.
4) W świetle prawodawstwa weterynaryjnego pszczoła miodna
jest zwierzęciem gospodarskim dlatego utrzymywanie
pszczół, w celu umieszczenia na rynku tych zwierząt lub
produktów od tych zwierząt jest działalnością nadzorowaną
i podlega obowiązkowi rejestracji.
Niedopełnienie
tego
obowiązku
jest
wykroczeniem
podlegającym karze aresztu, ograniczenia wolności albo
karze grzywny.
5) Zgnilec amerykański pszczół nie jest chorobą zagrażającą
zdrowiu ludzi.
Ireneusz Hołoga
Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Lwówku Śląskim
Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lwówku Śląskim
ul. Ogrodowa 1, 59-600 Lwówek Śląski;
tel./fax: 075-782-46-18;
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