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Āfrikas cūku mēris 



Meža cūka – ĀCM vīrusa rezervuārs  



Āfrikas cūku mēris Latvijā - 

Kopsavilkums  
Kopsavilkums: 

2014 

Pirmais saslimšanas gadījums – 26.06.2014. 
 

• Mājas cūkām - 32 novietnēs 
 

• Likvidētas  - 564 cūkas 
 
 

• Meža cūkas - 217 (178 nobeigušās un 39 
nomedītas) 

 
• Saslimšana konstatēta 13 Latvijas 

novados (34 pagastos) 
 
 
 
 
 
 

 

2015 

 
 

• Mājas cūkām  - 10 novietnēs 
 

• Likvidētas – 213 cūkas 
 

 
• Meža cūkas - 876 meža cūkām ( 579 

beigtas un 297 nomedītas) 

 
• Saslimšana konstatēta 47 Latvijas 

novados (160 pagastos) 
  
Rīgai tuvākās ĀCM konstatēšanas vietas: 

- Limbažu nov. (Skultes, Vidrižu pag.) 
- Krimuldas nov. (Lēdurgas pag.) 
- Pārgaujas nov. 
- Ogres nov. (Madlienas un Meņģeles pag.) 
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ĀCM gadījumi - 2014  

Datums, vieta 



2015. Gada pavasaris Burtnieku mežos 



 

 

Datums, vieta 



 



 

ĀCM raksturīgākā pazīme – palielināta liesa  
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Meža cūku in uzskaite Vidzemē 
Pirms un Pēc  

 

30.03.2014. 30.03.2015. 



 
 
 

ĀCM izplatība meža cūku populācijā 
 Jūnijs  2014 - Aprīlis 2015 

Jūnijs  2014 – Oktobris2015 



Saslimšanas gadījumu skaits meža cūkām 

pa mēnešiem 
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Wild boars

~ 60 km distance 

ĀCM gadījumu skaits meža cūkām ir 
saistīts ar meža cūku blīvumu un 
bioloģiju.  



ĀCM ierosinātājs līķos saglabājas 
vairākus mēnešus 



ĀCM ierosinātājs fekālijās un augsnē 
saglabājas vairākus ~6 mēnešus 

 



ĀCM ierosinātājs sasaldētā gaļā (ledusskapī)  
saglabājas– gadiem (neiet bojā). 

 

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=gUtDaIxuPGhzJM&tbnid=ugYP5RjeGjW2CM:&ved=0CAcQjRw&url=http://spoki.tvnet.lv/izgudrojumi/Pirmie-izgudrojumi/464293&ei=2DE4VK3nNufMyAOH84KYBA&bvm=bv.77161500,d.bGQ&psig=AFQjCNGXkoh63d4LxOc6dwoE-YECcLRUMQ&ust=1413054674674040


Riski un prognozes 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Blīvums km2: 

< 0.5 

0.5 - 1 

> 1 - 3 

 
 
 

 

RISKI: 

1. ĀCM ierosinātāja izturība 

2. Klimatiskie apstākļi 

3. MC populācijas blīvums 



ĀCM apkarošana - risinājumi  

1. Meža cūku skaita samazināšana (0.5 dzīvniekiem uz 1km2): 

1.1. mežacūku piebarošanas aizliegums, izņemot ēsmas 
 izvietošana pievilināšanai nomedīšanas mērķim 

1.2. selektīvo medīšanu, kas orientēta uz sivēnmāšu un 
 jauncūku medībām 

Pamatojums no EFSA zinātniskā tzinuma: 
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/4163.pdf  

2. Medību higiēnas (biodrošības) ievērošana.  

3. Mirušo meža cūku izvākšana un iznīcināšana. 

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/4163.pdf
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/4163.pdf
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/4163.pdf


Mirušo meža cūku izvākšana un iznīcināšana 



Mirušo meža cūku izvākšana un iznīcināšana 



ĀCM ierobežojumu 
teritorijas ES 



Paldies par uzmanību! 


