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V ZOO BOJNICE NEBOL DOPOSIAĽ ZISTENÝ
ŽIADNY PRÍPAD VTÁČEJ CHRÍPKY
Zoologická záhrada Bojnice napriek nezistenému nálezu vtáčej
chrípky prijala prvé preventívne opatrenia už pred mesiacom.
Vzhľadom na nálezy uhynutých vtákov s potvrdenou chorobou vtáčej chrípky (aviárnej influenzie) na území
Slovenska a núteného uzatvorenia Zoologickej záhrady Košice, začala bojnická zoo s preventívnymi
opatreniami už na začiatku januára tohto roka. Vtáky vystavené vo vonkajších expozíciách boli stiahnuté do
zázemia a uzatvorených voliér, aby sa predišlo prípadnému kontaktu s voľne žijúci druhmi. Vo vonkajších
voliérach sme prekryli kŕmne miesta a vtákom zamedzili prístup k vonkajším zásobníkom povrchovej vody.
Sprísnili sa hygienické opatrenia, pričom zamestnanci zoo od začiatku roka v zvýšenej miere používajú rúška,
návleky na obuv, jednorazové rukavice a pod.. Pri vstupoch a výstupoch z chovných priestorov sme umiestnili
dezinfekčné rohože. Zamestnanci zoo ukončili prikrmovanie voľne žijúceho vtáctva, aby sa predišlo ich
zhromažďovaniu v areáli.
Opatrenia sa sprísnili po potvrdení uhynutého jedinca na vtáčiu chrípku v priekope bojnického zámku.
Prekrývame ochrannými sieťami a vypúšťame voľne prístupné vodné plochy, aby sme zabránili prilietaniu
voľne žijúceho vtáctva do areálu, rovnako prekrývame voliéry, kde zoo chová vtáky. Pri vstupoch do areálu zoo
budú umiestnené dezinfekčné rohože – pri hlavnom vstupe do zoo (pred turniketmi), kde cez ne budú
musieť prejsť návštevníci, toto opatrenie zavedieme aj pre dodávateľov pri nákladnej bráne. Taktiež zoo
neprijíma do rehabilitácie poranené jedince vtákov až do odvolania. Prikrmovanie voľne žijúcich druhov
v areáli zoo je prísne zakázané aj návštevníkom.
Zoo Bojnice prísne dodržiava nariadenia z Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prievidza.
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