
Шарка по овце и кози 

Шарката по овцете и козите е силно заразно ви-
русно заболяване. 
 
Клинично при овцете и козите болестта протича 
с: 
 треска и депресия; 
 генерализиран изрив от папули (възловидни 

образувания) по кожата на цялото тяло; 
 пневмонични огнища в белите дробове. 
 
Кожните изменения (лезии) се наблюдават по 
главата и обезкосмените части на тялото — ко-
ремната област, основата на опашката, вимето, 
гениталиите, вътрешните части на крайниците.  

Главата изглежда уголемена и деформирана. 

Протичането на болестта може да завърши със 
смърт. 

БОЛЕСТТА 

НАЧИН НА ЗАРАЗЯВАНЕ 

Източник на инфекция са болните животни.  
Предаването на болестта става с: 
 директен контакт между болни и здрави жи-

вотни; 
 контаминирани с вируса фуражи, оборудва-

не, превозни средства, постеля. 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 

Избягвайте: 
 контакт с животни от други стада; 
 посещение на други животновъдни обекти; 
 размяна и споделяне на животни, инвентар, 

превозни средства с други животновъдни 
обекти. 

ВНИМАНИЕ! 
Всяко съмнение за Шарка по овцете и козите, трябва незабавно да се съобщава на 
официален ветеринарен лекар. По този начин може да спасите хиляди животни и 

да предотвратите огромни икономически загуби за страната!  
Обявяването на болестта е задължително и е от съществено значение за  

ограничаване на по нататъшното к разпространение!  
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Чума по дребни преживни животни 

Избягвайте: 
 контакт с животни от други стада; 
 посещение на други животновъдни 

обекти; 
 размяна и споделяне на животни, ин-

вентар, превозни средства с други жи-
вотновъдни обекти. 

Чумата по дребните преживни животни е 
вирусно заболяване по овцете.  

Протича с: 
 треска и депресия; 
 изтечения от очите, носа и устата;  
 афти в устната кухина, сухи и напукани 

муцуна и ноздри; 
 диария; 
 кашлица и затруднено дишане и хра-

нене.  

Болестта може да завърши със смърт. 

Източник на инфекция са болните живот-
ни.  
Предаването на болестта става с: 
 директен контакт между болни и 

здрави животни; 
 контаминирани с вируса фуражи, обо-

рудване, превозни средства, постеля. 

Фигура 1. 

БОЛЕСТТА 

НАЧИН НА ЗАРАЗЯВАНЕ 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 

ВНИМАНИЕ! 
Всяко съмнение за Чума по дребните преживни живонти, трябва незабавно да се 

съобщава на официален ветеринарен лекар. По този начин може да спасите  
хиляди животни и да предотвратите огромни икономически загуби за страната!  

Обявяването на болестта е задължително и е от съществено значение за огранича-
ване на по нататъшното к разпространение!  
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