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Sergantis šernas. (musulaikas.lt nuotr.) 
 
Afrikinis kiaulių maras (AKM) – užkrečiama virusinė 
infekcija, kuria užsikrečia šernai ir kiaulės. Virusas 
atkeliavo iš Afrikos į Europą. 2013 m. buvo 
aptiktas Baltarusijoje, netoli sienos su Lietuva. Iš ten 
išsiplėtė į daugelį vietų Lietuvoje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kur Lietuvoje 2017 m. buvo rastas Afrikinis kiaulių maras. 
Pastebėkite, kad Žemaitijoje nebuvo AKM atvejų. 

(zum.lt nuotr.) 
 
Pernai AKM Lietuvoje buvo patvirtintas 1 934 šernams, 
Latvijoje – 1 431 šernui, Estijoje –865 šernams, 
Lenkijoje –1 090 šernams.  

AKM sergantys šernai pažymėti skerdimui. (miske.lt nuotr.) 
 
Medžiotojai padeda surasti užkrėstus šernus ir juos 
panaikinti. 

 
Šiais metais AKM jau užregistruotas ir Mažeikių, 
Pakruojo, Akmenės bei Joniškio rajonuose Žemaitijoje. 
Manoma, kad liga atkeliavo iš Latvijos. Tai kelia 
didelį rūpestį. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKM sergančios kiaulės užsikrečia kiaulės. (vmvt.lt nuotr.) 
 
Iš šernų užsikrečia kiaulės. Virusus platina erkės, uodai 
ir musės. Liga plečiasi žaibiškai greitai, sunku ją 
sustabdyti. Nėra jokių vaistų ar vakcinų prieš šį virusą. 

Kiaulės varomos į skerdyklą. (delfi.lt nuotr.) 
 
Kai kiaulė suserga AKM, ją reikia papjauti. Taip pat 
reikia papjauti visas kiaules 1.5 mylios spindulyje, nors 
jos ir sveikos. 

 
Paskerstų kiaulių mėsos 
negalima parduoti. Ją reikia 
panaikinti. Mėsa 
nėra kenksminga žmonėms, 
tačiau žmogus suvalgęs 
užkrėstą mėsą gali virusą 
plėsti į naujas vietas. 
 
 

Paskerstų kiaulių gaišenos sunaikinamos. (valstietis.lt nuotr.) 
 
Ši liga yra labai nuostolinga ūkininkams. 
Valdžia kompensuoja tuos ūkininkus, kurie laikosi 
taisyklių. 
 
Ar tau buvo įdomu skaityti apie AKM? 
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Žodynėlis 

užkrečiamas: perduodamas; infectious  

šernas: laukinė kiaulė; boar 
 
Baltarusija: Lietuvos pietinė kaimyne; Byelorus 
 
Žemaitija: vakarinė Lietuvos dalis; Samogitia 
 
pernai: praeitais metais; last year  
 
rūpestis: nerimą kelianti mintis, reikalas ar dalykas; worry 
 
erkė: parazitas, kuris įsisiurbia po odą ir ten minta krauju; tick 
 
papjauti: paskersti; to butcher, to slaughter 
 
spindulys: atstumas nuo apskritimo centro iki bet kurio jo taško; radius 
 
kenksmingas: žalingas; harmful 
 
nuostolingas: darantis ekonominę žalą, nuostolį; detrimental, having a negative impact on profits 
 
kompensuoti: apmokėti už patirtą žalą; to compensate 


