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LIITE 6

Kuukausittain ilmoitettavat muut tarttuvat eläintaudit

Zoonoosit ja eri eläinlajien taudit

1) atyyppisten mykobakteerien aiheuttama tartunta
2) botulismi
3) distomatoosi (Fasciola hepatica)
4) kampylobakterioosi, muut kuin liitteen 5 kohdassa 6 tarkoitetut tapaukset
5) klamydioosi/psittakoosi, muut kuin liitteen 5 kohdissa 17 ja 23 tarkoitetut tapaukset
6) kokkidioosi
7) leishmaniaasi
8) lintutuberkuloosi 
9) listerioosi
10) Orf (contagious pustular dermatitis)
11) paratuberkuloosi
12) pasteurelloosi, muut kuin jäniksissä, kaneissa tai jyrsijöissä todetut tapaukset   
13) pälvisilsa
14) salmonelloosi, muut kuin liitteen 4 kohdassa 1 ja liitteen 5 kohdassa 16 tarkoitetut

tapaukset 
15) systiserkoosi (Cysticercus cellulosae ja Cysticercus bovis)
16) toksoplasmoosi, muut kuin jäniksissä, kaneissa tai jyrsijöissä todetut tapaukset
17) trikinoosi, muut kuin liitteen 4 kohdassa 2 tarkoitetut tapaukset
18) tularemia
19) Yersinia enterocolitica -tartunta
20) Yersinia pseudotuberculosis -tartunta, muut kuin jäniksissä, kaneissa tai jyrsijöissä

todetut tapaukset

Nautojen taudit

21) aktinomykoosi
22) BVD/MD (bovine virus diarrhea/mucosal disease)
23) keuhkomato
24) kinokuume
25) laidunkuume
26) paravaccinia (pseudocowpox)
27) punatauti
28) virusripuli (Corona)

Sikojen taudit

29) porsasyskä, muut kuin liitteen 4 kohdassa 3 tarkoitetut tapaukset
30) aivastustauti, muut kuin liitteen 4 kohdassa 4 tarkoitetut tapaukset
31) dysenteria, muut kuin liitteen 4 kohdassa 5 tarkoitetut tapaukset
32) Actinobacillus pleuropneumoniae -tartunta, muut kuin liitteen 4 kohdassa 6 tarkoitetut

tapaukset
33) Clostridium perfringens -tyyppi C -tartunta, muut kuin liitteen 4 kohdassa 7 tarkoitetut

tapaukset
34) kapi (Sarcoptes scabiei var. suis), muut kuin liitteen 4 kohdassa 8 tarkoitetut tapaukset
35) sikaruusu  
36) ödeematauti
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Hevosten taudit

37) hevosinfluenssa
38) pääntauti 
39) rinopneumoniitti (virusabortti)  
40) virusarteriitti

Lampaiden ja vuohien taudit 

41) enterotoksemia (Clostridium perfringens tyyppi  D)
42) Borderin tauti
43) sorkkamätä

Siipikarjan taudit

44) AE (avian encephalomyelitis)
45) Gumborotauti
46) kanakolera
47) leukoosi
48) Marekin tauti
49) sinisiipitauti

Turkiseläinten taudit
  
50) kettusyyhy (Sarcoptes scabiei var. vulpis)
51) minkkien virusripuli  
52) penikkatauti
53) plasmasytoosi

Mehiläisten taudit

54) akariaasi (Acarapis woodi) 

55) nosematoosi (Nosema apis)
56) toukkamätä
57) varroatoosi (Varroa jacobsoni)

Kalojen ja rapujen taudit

58) lohikalojen paisetauti, muut kuin liitteen 3 kohdassa 13 tarkoitetut tapaukset
59) Gyrodactylus salaris-tartunta, muut kuin liitteen 3 kohdassa 15 tarkoitetut tapaukset
60) kalojen Yersinia ruckeri -tartunta
61) lohikalojen tarttuva ihotulehdus (ASA, Aeromonas salmonicida var. achromogenes) 
62) lohikalojen epätyypillinen paisetauti (ASS, atyyppinen A. salmonicida)
63) rapurutto

Lemmikkieläinten taudit

64) kissarutto
65) koiran kettusyyhy
66) koiran penikkatauti


