
 

Põllumajandusministri 13. augusti 2008. a määruse 

 nr 86“ Veterinaarnõuded vesiviljelusloomade  

liikumise ning vesiviljelusloomade ja neilt pärinevate  

loomsete saadustega kauplemise kohta ” lisa 

 

(põllumajandusministri 21. detsembri 2012. a  

määruse nr 91 sõnastuses) 

 

 

Veeloomataudid ja neile vastuvõtlikud veeloomaliigid 

 

I. Mitteeksootilised veeloomataudid 

 

 

 

VEELOOMATAUD 

 

VEELOOMATAUDILE 

VASTUVÕTLIKUD LIIGID¹ 

 

KALAD 

Viiruslik hemorraagiline 

septitseemia (VHS) 

Heeringas (Clupea spp.), siig 

(Coregonus sp.), harilik haug (Esox 

lucius), kilttursk (Gadus aeglefinus), 

Vaikse ookeani tursk (G. morhua), 

tursk (G. morhua), idalõhe 

(Oncorhynchus spp.), vikerforell (O. 

mykiss), luts (Onos mustelus), 

jõeforell (Salmo trutta), harilik 

kammeljas (Scophthalmus 

maximus), harjus (Thymallus 

thymallus) ja kaugida ebapaltus 

(Paralichthys olivaceus) 

Kalade vereloomeorganite 

infektsioosne nekroos (IHN) 

 

Keta (Oncorhynchus keta), kisutš 

(O. kisutch), sima e masu (O. 

masou), vikerforell e teraspea-forell 

(O. mykiss), nerka (O. nerka), 

gorbuuša (O. rhodurus), tšavõõtša 

(O. tshawytscha) ja Atlandi lõhe 

(Salmo salar) 

Karpkalade herpesviroos 

(KHV) 

Harilik karpkala ja sasaan (Cyprinus 

carpio) 

Lõhilaste infektsioosne 

aneemia (ISA): liigi Isavirus 

(ISAV) genotüüp HPR-

puudulik  

Vikerforell (Oncorhynchus mykiss), 

Atlandi lõhe (Salmo salar) ning jõe- 

ja meriforell (Salmo trutta) 

 

MOLLUSKID 

Marteilia refringens’i nakkus Austrid (Ostrea angasi, O. chilensis, 

O. edulis, O. puelchana), 

rannakarplased (Mytilus edulis ja M. 

galloprovincialis) 

Bonamia ostreae nakkus Austrid (Ostrea angasi, O. chilensis, 

O. conchaphila, O. enselammellosa, 

O. edulis ja O. puelchana) 

KOORIK-

LOOMAD 

Viiruslik valgelaiksus Kõik seltsi Decapoda kuuluvad 

koorikloomad 

 

II. Eksootilised veeloomataudid 

 



 

 

 

VEELOOMATAUD 

 

VEELOOMATAUDILE 

VASTUVÕTLIKUD LIIGID¹ 

 

KALAD 

Episootiline 

vereloomenekroos 

Vikerforell (Oncorhynchus mykiss) ja 

ahven (Perca fluviatilis) 

 

MOLLUSKID 

 

Bonamia exitiosa’ nakkus 

Austrid (Ostrea chilensis ja Ostrea 

angasi) 

Perkinsus marinus’e nakkus Suur hiidauster (Crassostrea gigas) ja 

virgiinia hiidauster (C. virginica) 

Microcytos mackini’ nakkus Suur hiidauster (Crassostrea gigas), 

virgiinia hiidauster (C. virginica), 

trompetauster (Ostrea conchaphila) ja 

söödav auster (O. edulis) 

 

KOORIK-

LOOMAD 

 

Taura sündroom 

Viburhännaklased (Penaeus setiferus, 

P. stylirostris ja P. vannamei) 

 

Yellowhead’i taud 

Viburhännaklased (Penaeus aztecus, P. 

duorarum, P. japonicus, P. monodon, 

P. setiferus, P. stylirostris ja P. 

vannamei) 

 

¹ Vastuvõtlik on veeloomaliik, kelle nakatumine asjakohase veeloomataudi tekitajaga 

on tõestatud looduslike juhtudega või katselise nakatamisega looduslikes tingimustes.  

 

 

 

 

 


