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Managementul focarelor 
epidemice ca urmare a 

depistării unui caz de infecție 
la mistreți 

Definirea zonei infectate 

Protejarea populației de porci domestici (recensământ și 
biosecuritate) 

Managementul populației de mistreți infectați cu PPA  

Strategiile Europei de Est 

Strategia EFSA 
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Zona infectată populată de 
mistreți 

Toate habitatele cele mai potrivite pentru mistreți în cadrul 
unei continuități geografice 

 

Delimitată de bariere artificiale sau naturale 

 

Nu mai puțin de 200 km2 

 

Ușor identificabilă de către vânători 
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Large, infected forests  





Food safety 

5 



Food safety 

6 



Food safety 

Acțiuni prevăzute în zonele 
infectate populate de mistreți 

Reglementări privind vânatul 

Definirea tabloului de vânătoare și a timpului de vânătoare 

Metode de vânătoare (vânătoare cu vehicul, vânătoare 
selectivă etc.) 

Hrănirea artificială a mistreților 

Aplicarea principiilor biosecurității în timpul vânătorii și în 
timpul altor activități conexe  

Eșantionarea și testarea mistreților împușcați 

Evacuarea în siguranță a carcaselor și a animalelor vânate 
infectate 
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Strategia de vânătoare  

Depopularea 

Vânătoarea selectivă 

Interdicție asupra vânătorii 

 

În cazul fiecărei strategii, se va lua în considerare: 

Promptitudinea;  

Acceptabilitatea;  

Fezabilitatea; 

Posibile efecte directe sau indirecte neutralizante sau 
secundare asupra răspândirii PPA;  
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 Eliminarea a aproape 70% din stocul de REPRODUCȚIE al unei populații de 
mistreți (Modelul EFSA 2015); 

 Împuşcarea a peste 90 % din populația aflată în perioada post-reproductivă 
(adică din octombrie până în februarie); 

 Din punct de vedere teoretic, aceste eforturi sunt eficiente pentru a controla 
PPA 

 
 

A. Depopularea 
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..și contra 

Din perspectiva mistreților: 

 Estimările privind numărul mistreţilor sunt vagi (de obicei, sub estimarea de 
20-30%); 

 Din punct de vedere ecologic, se subînțelege dispariția mistrețului la nivel 
local; 

 Impactul asupra speciilor sălbatice de carnivore mari (mistreţul este o pradă 
pentru prădătorii mari); 

 Nu se cunoaşte în cazul cărei densităţi a populaţiei de mistreţi va dispărea 
virusul PPA 

 

A. Depopularea 
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.. și contra 

Din punct de vedere uman: 

 Vânătorii nu vor accepta nimicirea speciilor pentru vânat; 

 Este imposibil de împuşcat 90% din populația aflată în perioada de după 
reproducere într-un timp scurt (mai puțin de 3 luni), înainte de următorul 
sezon de reproducere   (aprilie)    comportamentul adaptiv al speciei 

 

A. Depopularea 
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 Deplasări haotice, la distanţe mari, cauzate de perturbarea grupului social; 

 Schimbarea arealului ca răspuns la perturbare (adică suprafața zonei vitale); 

 Extinderea arealului mistreţului; 

 Majorarea ratei de contact fizic (transmitere); probabilitate crescută de apariție 
a noilor focare sau de incursiuni în zonele libere; 

 

A. Depopularea: efecte asupra 
comportamentelor mistreţului 
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Estimările imprecise privind numărului speciei de mistreț sunt 
utilizate pentru a atinge o limită necunoscută a densităţii cu 
scopul eradicării PPA prin vânătoare neacceptată și nefezabilă; 

Depopularea în absenţa biosecurităţii în procesul de vânătoare 
sporește probabilitatea de propagare a virusului la porcii 
domestici; 

Efectele secundare sunt predominante, având în vedere 
fezabilitatea intervenției; 

Opiniile experţilor EFSA:  

Vânatul la goană foarte intens și frecvent în timpul campaniilor de 
depopulare reprezintă un factor important care cauzează 
deplasarea mistreţilor și posibila răspândire a virusului PPA 

 

A. Depopularea - observaţii 
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 Tabloul de vânătoare include de obicei, 60% din pui, 30% din subadulți și 10% 
adulți; 

 În general, se cere majorarea procentului fracțiunii femelelor adulte din cadrul 
populației; 

 

 50% pui 

 25% sub-adulți 

 25% adulți 

Tabloul de vânătoare trebuie să includă 50% femele, 50% 
masculi. Mai întâi sunt împușcate femelele, apoi masculii. În 
cazul în care nu sunt împușcate femelele, împușcarea 
masculilor este interzisă.  

 

B. Vânatul selectiv 

Un mistreț de o anumită vârstă și / sau gen este vânat 
excesiv cu scopul de a reduce mărimea întregii populații 
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 Propus deja pentru eradicarea PPC în rândul mistreţilor din Europa Centrală 

 Strategie pe termen mediu (~ 5 ani) 

 Vânătoarea excesivă a femelelor de o anumită vârstă ar putea conduce la o 
scădere limitată a populației (10% / an) (date demografice cu privire la Europa 
Centrală şi de Sud); 

 

 
 

B. Vânatul selectiv sau moderat 
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 Vânătorii nu vor accepta această metodă 

Efecte secundare: 

 Animalele adulte vor da naştere mai multor purceluși; 

 Animalele subadulte vor fi în curând incluse în efectivul de reproducție a 
populației; 

 Distrugerea structurii sociale, dispersia crescută, redistribuirea; 

 
 

B. Efectele vânatului selectiv 
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 Evitarea perturbării 

 Interdicția de vânătoare trebuie să rămână în vigoare până la trecerea valului 
de epidemie din zona respectivă; 

 Evitarea riscului de răspândire a virusului la pansarea și transportarea 
animalelor împușcate; 

 Rapid implementabilă 

 Acceptabilitate scăzută atât din partea vânătorilor, cât şi din partea fermierilor 

Efecte secundare: 

 Majorarea pe termen mediu a populației; 

 Creşterea numărului de daune aduse culturilor agricole; 

 Dimensiunea redusă a eșantionului pentru supravegherea activă 

 
 

Interdicţia de vânătoare 
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Hrănirea are efecte spectaculoase:  

 Reduce mortalitatea naturală în timpul iernii și asigură o mai bună 
supraviețuire în timpul anotimpului rece, când hrana este limitată  

 Creează condiţii pentru o densitate sporită a mistreților (adică rată de 
reproducere mai înaltă) 

 Prezența mai previzibilă a vânatului și limitarea arealului pe timp de iarnă 

 Crește probabilitatea ca vânătorii să întâlnească mistreți (turnuri de vânătoare) 

(...)  

 

Hrănirea artificială în timpul iernii 
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Însă:  

 Induce concentrațiile mari 

 Principala forţă motrice a expansiunii spre partea nordică a UE 

 Facilitează contactul intra și inter specii 

 Creează o agregare spațială înaltă, favorizând infectarea 

(...)  
 

Hrănirea artificială în timpul iernii 
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 Lituania: 10.000 ha => 125 tone / an 

 Estonia => 50 de tone de cereale / an pentru punctele de hrănire (50 de tone 
pe an sunt suficiente pentru punerea la îngrășat a aproximativ 100 de porci) 

 Ucraina => până la 5-7 tone pentru fiecare mistreț estimat 

 Polonia => 143 de milioane de tone / an (PLOS, 2014) 

 Opiniile experţilor EFSA:  

 Există un grad moderat-ridicat de probabilitate că contactul direct dintre 
mistreți va duce la răspândirea virusului PPA, în special în locurile în care se 
adună animalele, așa precum hrănitoarele 

 

Hrănirea în timpul iernii 
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Din punctul de vedere al managementului cazurilor de PPA 

 Crește mortalitatea pe timp de iarnă, influențând negativ asupra densității 
populației 

 Reduce multitudinea de efecte secundare ecologice nedorite 

 Acceptabilitate scăzută în rândul vânătorilor și al fermierilor locali (piață locală 
pentru cerealele de calitate joasă) 

Efecte secundare: 

 Extinderea arealelor 

 Sporirea numărului daunelor aduse culturilor agricole pe timp de iarnă 

 
 

INTERZICEREA hrănirii în timpul iernii 
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 Hrănire pe timp de iarnă și vânătoare selectivă; 

 Hrănire pe timp de iarnă și depopulare; 

 Hrănire pe timp de iarnă și interdicție de vânătoare 

Opiniile experţilor EFSA:  

a) Strategiile de management convenționale, cum ar fi implementarea interdicţiei 
de hrănire sau a vânatului selectiv al femelelor, pot preveni în mod eficient 
răspândirea PPA în zona de control doar după mai mulți ani de aplicare 

 

b) Modelul prevedea faptul că îmbinarea diferitor mecanisme, precum excluderea 
contactului cu carcasele și intensificarea vânatului convențional, reducerea 
reproducerii în anul următor cu 30-40%, a fost eficientă la stoparea răspândirii 
PPA în rândul mistreţilor 

 

Măsuri contrastante 
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Căutarea activă și evacuarea în 
siguranță a carcaselor 

 Carcasele mistreților infectați au un rol important în 
sporirea contaminării cu virus a mediului înconjurător 

 

În câteva țări au existat tentative privind căutarea activă a 
carcaselor 

 

Lituania: ca urmare a depistării unei carcase de mistreț infectat, 
vânătorii, la sfârșit de săptămână, trebuie să caute în mod 
intensiv pe terenul de vânătoare carcase infectate și să le 
evacueze în siguranță;  

Estonia, Letonia: se achită o sumă pentru fiece carcasă găsită și 
evacuată 
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Strategia Europei de Est 
RUSIA 

Interzicerea vânatului sportiv 

Depopularea (cel puțin 80% din populația post-reproductivă) 

Evacuarea tuturor animalelor împușcate (fără consum) 

Direcționarea vânatului către specii alternative (chiar re-
introduse)  

Animalele împușcate nu sunt verificate, carcasele nu sunt căutate 
în mod activ 

 

BELARUS/UCRAINA 

Depopularea prin vânătoare (ținta: 80%) 

Consumarea cărnii este permisă 

Este supus verificării un subeșantion al animalelor vânate 

Carcasele nu sunt căutate în mod activ 

 

30 



Food safety 

31 



Food safety 

32 



Food safety 

Strategia EFSA 

Reducerea numărului populației de mistreți prin 
intermediul vânatului selectiv al femelelor adulte 

Identificarea în mărime de 50% a carcaselor infectate 

Evacuarea în siguranță a fiecărei carcase de mistreț 
identificate 

Interzicerea hrănirii pe timp de iarnă/susținerii artificiale 

Strategie aplicată pentru o suprafața de cel puțin 100 km 
din fața carcasei depistate 

 

Aceasta este o strategie pe termen mediu, care acceptă 
prezența virusului pentru o anumită perioadă de ani 33 
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Întreaga situație epidemiologică este acum mult mai clară; 

 

Totuși, PPA în rândul mistreților continuă să prezinte o adevărată 
provocare pentru întreaga comunitate a medicilor veterinari;  

 

Transparența este instrumentul primordial în lupta cu infecția; 

 

Implementarea unor contramăsuri eficiente ar trebui să fie 
evitată; 

 

Cooperarea internațională ar trebui promovată, în special prin 
partajarea informațiilor disponibile și a analizelor datelor 

 

PPA și mistreții: considerații finale 
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Nu există o soluție ideală;  

Fiecare strategie prezintă diverse efecte secundare 

Fiecare strategie are o anumită rată de succes 

Din punct de vedere tehnic, cea mai puțin periculoasă 
strategie ar fi aplicarea interdicției asupra vânatului și 
a hrănirii 

Măsurile contrastante trebuie evitate 

Totuşi, lipsesc date foarte importante, care ar contribui la o 
mai bună evaluare a strategiilor 

Estimarea abundenţei este crucială pentru evaluarea 
impactului metodelor care urmăresc reducerea numărului 
populației sau a impactului 
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Better Training for Safer Food 

BTSF 

Opera Srl 

Viale Parioli 96 - 00197 Roma - Italy 

Tel +39 06 96042652     Tel/Fax +39.06.8080111 / +39 06 
89280678   

btsftraining@btsftraining.com  www.btsftraining.com;  
www.opera-italy.it 

 

Această prezentare este oferită în baza contractului cu Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate şi Alimente (http://ec.europa.eu/eahc). 
Conținutul acestei prezentări este responsabilitatea exclusivă a Institutului Zooprofilactic Experimental din Lombardia şi Emilia Romagna (IZSLER) şi a 

VetEffecT Consultancy & Recruiting  BV și nu reflectă în nici un mod opinia Agenției Executive pentru Consumatori, Sănătate şi Alimente sau cea a 
oricărei alte agenții a Uniunii Europene. Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate şi Alimente sau orice altă instituție a Uniunii Europene nu va 
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