Hegazti gripe foku bat gizentzeko
indioilarretan Gaztela eta Leonen
Hegazti Griperako Erreferentziako Laborategi Nazionalak (LCV Algete) baieztatu du HGOP
H5N1 hauteman duela indioilarrak gizentzeko ustiategi batean Segovian.
Aipatutako baserria, 18900 hegaztiko erroldarekin, HGOP H5N1-en lehen fokua da etxeko
hegaztietan, eta laugarrena estatu mailan, Lleidan, Ávilan eta Palentzian hegazti‑basatietan
fokuak deklaratu ondoren.
Udalerria APA/2442/2006 Aginduaren III. Eranskinean ezarritako hegazti‑gripeagatiko zaintza
bereziko eremuetako batean zegoen, eta, beraz, eskortako hegaztietan agerraldiak prebenitzeko
neurriak aurretik hartu ziren. Hala ere, LCV Algetek berretsi ostean, 2020/687 Erregelamendu
Eskuordetuan (EB) ezarritako neurriak hartu dira:
Ustiategia isolatzea eta ibilgetzea.
Fokuaren jatorria ezagutzeko ikerketa klinikoa.
Ustiategiko errolda osoa hiltzea.
Fokuaren inguruan murrizketa‑eremu bat ezarri da, non beste 16 merkataritza‑ustiategi eta
196 autokontsumorako ustiategi dauden.
MAPAk honako hau nabarmendu du:
Ez dago HGOP H5N1 azpimotaren gaitasun zoonosikoaren ebidentziarik, baina
sintomak dituzten eta/edo hildako hegaztiekin kontakturik ez izatea gomendatzen da.
Ez da haragia eta arrautzak kontsumitzeagatik transmititzen.

Bigarren hegazti gripe fokua Gaztela eta
Leonen
Hegazti Griperako Erreferentziako Laborategi Nazionalak (LCV Algete) baieztatu du HGOP
H5N1 hauteman duela hegazti basatietan Palentzian.
Hegaztia, kasu honetan zikoina bat, La Nava de Fuentesen aurkitu zituzten hilda Gaztela eta
Leongo ingurumen eragileek.
Hegazti basatietan estatu mailan agertzen den HGOP H5N1 gaixotasunaren hirugarren fokua
da, Segre ibaian (Lleida) urtarrilaren 4an foku bat agertu ondoren eta bigarrena Gaztelan
eta Leonen, urtarrilaren 14an Ávilan beste foku bat agertu ondoren.
Udalerria APA/2442/2006 Aginduaren III. Eranskinean ezarritako zaintza bereziko eremuetako
batean dago, arrisku bereziko eremuan egoteaz gain (Agindu horretako II. Eranskina) eta Europako
egoera epidemiologikoaren ondorioz arrisku handiko egoera dagoenez, aurreko bi fokuetan hartu

diren neurri gehigarri berberak hartu dira etxeko hegaztietan gaixotasunaren agerraldiei
aurrea hartzeko eta eremuan zaintza‑lanak indartu dira.

Hegazti-gripea: Euskadin prebentzio-neurriei
buruzko agindu berria
Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailak 2022ko urtarrilaren 11tik
aurrera indarrean (2021eko urtarrilaren 4ko Aginduan aurreikusitakoak) Euskal
Autonomia Erkidegoan hegaztien eraginaren aurka hartu beharreko prebentzio-neurriak
ezartzen dituen Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren
2021eko abenduaren 28ko Agindua argitaratu du.
HGOPak Europan duen egoeraren inguruko informazioa jaso dugu, eta, horren arabera, orain dela
hilabete batzuetatik birusa hedatzeko arriskua handitu da Europako hegoalde eta mendebaldean;
izan ere, uretako hegazti basatiek migratu egin dute Europako ekialde eta iparraldetik.
Azken asteotan hainbat foku jakinarazi dira EBko hainbat herrialdetako hegazti basati eta etxeko
hegazti batzuetan; foku horien artean, azpimarratzekoak dira Portugalgo fokua eta Landetako
ahate-ustiategi bateko agerraldia. Horrez gain, 2022/01/04an MAPAk jakinarazi zuen IAAP
H5N1 aldaera detektatu dutela Soseseko (Lleida) hainbat hegazti basatitan.
Horrenbestez, eta hegazti migratzaileek etxeko hegaztiekiko izan dezaketen arriskuari aurre
egiteko, beharrezkoa da biosegurtasun-neurriak indartzea hegazti-bilduma eta oilategi
guztietan (autokontsumorakoak barne).
Ondorioz, Sailak EAE osoan ezar daitekeen agindua argitaratu du; ezar daitezkeen neurrien
artean, azpimarratzekoak dira ekoizpen-sistema estentsiboetan edota landako
ekoizpen‑sistemetan osasun-kontrolerako neurriak, biosegurtasuna indartzearen bidez:
Debekatuta dago hegaztiak (Anseriformes eta Charadriiformes aginduak) ehizaldian basahegaztiak erakartzeko amu gisa erabiltzea, agintaritza eskudunak baimendutako zenbait
salbuespenekin.
Debekatuta dago etxeko hegaztiak aire zabalean haztea, agintari eskudunak baimendutako
zenbait salbuespenekin.
Debekatuta dago hegazti basatiak sar daitezkeen ur-andeletatik datozen etxeko hegaztiei
ura ematea, birusa inaktibatzeko tratatu denean izan ezik.
Debekatuta dago animaliak kontzentratzeko zentroetan etxeko hegaztiak edo gatibu
hartutako beste hegazti mota batzuk egotea.
Ehiza egiteko ehiza-eremuetatik birpopulatzeko diren etxeko hegaztiak askatzeko,
dagokion foru-aldundiaren berariazko baimena beharko da, aldez aurretik hala eskatuta eta
aldeko emaitza izan duen arrisku-analisi batean oinarrituta, biosegurtasun-neurri egokiak
aplikatu direla egiaztatu ondoren.
Neurri horiekin batera, hegazti-establezimenduetan (autokontsumorakoak barne) erregistroak
indartu dira, baita zaintza pasibo eta aktiboko sistemak ere.

Agindua, 2022ko urtarrilaren 11tik aurrera baliozkoa, eta Aginduan hartutako neurriak
aldatu edo kendu egingo dira, zirkunstantzia epizootikoak eta gaixotasunaren bilakaera
kontuan hartuta.

Hegazti gripea: hegazti basatien fokua
Lleidan
Hegazti Griperako Erreferentziako Laborategi Nazionalak (LCV Algete) baieztatu du, joan
den 22/01/04an, IAAP H5N1 aldaera detektatu dutela Soseseko (Lleida) hainbat hegazti
basatitan.
Hegaztiak (4 beltxarga eta zikoina bat) Segriá ibaian hilda aurkitu zituzten landa-agenteek, hegazti
basatien zaintza pasiboa areagotu ondoren, Europa erdialdeko eta iparraldeko egoera
epidemiologikoak eragindako transmisio‑arriskua areagotu izanaren harira.
Laborategiko proben emaitzak ezagutu ondoren, Kataluniako eta Aragoiko landa‑agenteak hegazti
basatien zaintza pasiboa areagotzen hasi dira, fokuaren inguruan 10 km-ra.
Bestalde, albaitaritza‑zerbitzu ofizialak 3 km-ko erradioan dauden hegazti‑ustiategi guztiak
bisitatzen ari dira, hegaztien egoera klinikoa nahiz ezarritako biosegurtasun‑neurriak aztertzeko eta
transmisio‑arrisku potentzialaren eta agintaritza eskudunari jakinaraztearen garrantziaren berri
emateko.
Egun, IAAP H5N1 azpimota da nagusia Europa epizootikoan. Joan den abuztuaren 1etik, 1.199 foku
hauteman dira 27 herrialdetan; horietatik 1.051 IAAP H5N1 azpimotari dagozkio, 507 eskortako
hegaztietan eta 692 eskortakoak ez diren hegaztietan, basatiak barne.
MAPAk gogorarazten duenez, joan den abenduaren 2tik estatu‑mailan handia da birusa sartzeko
arriskua APA/2442/2006 Aginduaren II. eranskinean arrisku‑eremu berezi gisa jasotako
udalerrietan, eta moderatua III. eranskinean zaintza bereziko eremu gisa jasotako udalerrietan.
Ondorioz, eremu horretan hartu beharreko neurriak eguneratu ziren.
Katalunian IAAP H5N1 azpimota baieztatu ondoren, eta Portugal eta Frantziako fokuen gertutasuna
aintzat hartuta, MAPAk arriskua oso handi gisa sailkatu du, eta erabaki du estatu‑mailako
arrisku bereziko eremuetan eta zaintza bereziko eremuetan aplikatu beharreko
biosegurtasun‑neurriak berdintzea.

