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Obwieszczenie ANJIK i PAZL w sprawie zapobiegania zawleczeniu zamierania jesionów do Chin
Zamieranie jesionów jest niebezpieczną chorobą grzybiczą lasów; rozprzestrzeniła się ona w
niektórych krajach i regionach Europy powodując bardzo poważne straty. Czynnikiem sprawczym
choroby jest grzyb Hymenoscyphus pseudoalbidus (Chalara fraxinea) mogący powodować
uszkodzenia i nekrozy kory, więdnięcie gałęzi, usychanie korony, a nawet całkowitą śmierć drzewa.
Wziąwszy pod uwagę złośliwość choroby, dnia 6 marca 2013 r. Chińska Republika Ludowa
wprowadziła zamieranie jesionów do Rejestru Kwarantannowych Organizmów Szkodliwych i
zawiesiła import materiału rozmnożeniowego, takiego jak nasiona i materiał szkółkarski, roślin z
rodzaju Fraxinus z krajów i regionów, gdzie wystąpiła epidemia tej choroby.
Ocena ryzyka przeprowadzona przez chińskich ekspertów wskazuje na występowanie wysokiego
ryzyka zawleczenia zamierania jesionów do Chin na importowanym drewnie w kłodach. Mając na
uwadze ochronę zasobów leśnych i bezpieczeństwo ekologiczne kraju, na mocy ustawy w sprawie
zasad kwarantanny roślin i zwierząt obowiązujących przy wwozie na i wywozie z terytorium Chińskiej
Republiki Ludowej i rozporządzeń ją wdrażających, rozporządzenia w sprawie kwarantanny roślin
oraz planów kryzysowych obowiązujących przy wwozie i wywozie w przypadku wystąpienia poważnej
epidemii choroby roślin i innych rozporządzeń, jak również międzynarodowych przepisów w sprawie
kwarantanny roślin, postanawiamy o podjęciu następujących działań doraźnych:
1. Od dnia dzisiejszego zakazuje się importu drewna z rodzaju Fraxinus w formie kłód i tarcicy
(patrz Załącznik 2) z krajów i regionów, gdzie wystąpiło zamieranie jesionów (patrz Załącznik
1).
2. Drewno z rodzaju Fraxinus w formie kłód i tarcicy pochodzące z tych krajów i regionów, które
zostało wyekspediowane do Chin przed datą publikacji niniejszego obwieszczenia może
zostać wwiezione na terytorium kraju pod warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku
inspekcji i kwarantanny.
3. Jednostki administracji leśnej wszystkich szczebli powinny prowadzić lustracje na obecność
tej choroby. W przypadku wykrycia epidemii należy wdrożyć plan kryzysowy na wypadek
poważnej katastrofy wywołanej przez obcego agrofaga leśnego w celu zatrzymania
rozprzestrzeniania się epidemii i szybkiego jej zwalczenia.
4. Chiny będą modyfikowały listę krajów i regionów występowania epidemii, jak również wykaz
roślin żywicielskich wraz z rozwojem sytuacji epidemiologicznej i na podstawie oceny ryzyka.
Niniejsze obwieszczenie wchodzi w życie z dniem publikacji.
Załączniki:
1. Kraje i regiony występowania zamierania jesionów
2. Najważniejsze rośliny żywicielskie zamierania jesionów
(pieczęć ANJIK)
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(pieczęć PAZL)

Załącznik 1
Kraje i regiony występowania zamierania jesionów
Polska, Litwa, Łotwa, Szwecja, Czechy, Niemcy, Dania, Estonia, Białoruś, Słowacja, Rumunia,
Austria, Norwegia, Rosja (Kaliningrad), Słowenia, Szwajcaria, Finlandia, Francja, Węgry, Włochy,
Chorwacja, Belgia, Holandia, Wielka Brytania, Irlandia, Ukraina

Załącznik 2
Najważniejsze rośliny żywicielskie zamierania jesionów (szczegóły – patrz oryginalny dokument)

