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Stanowisko zespo³u ekspertów (Tezy)

1. Bezwzglêdne egzekwowanie przez stosowne s³u¿by zasad bioasekuracji okreœlonych 
w ustawie o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób zakaŸnych zwierz¹t 
i rozporz¹dzeniu.

2. Szybkie i skuteczne ograniczenie populacji dzików, przede wszystkim w województwie 
podlaskim.

3. Zapewnienie przez bud¿et pañstwa œrodków finansowych pozwalaj¹cych na realizacjê 
przedstawionych postulatów.

4. Analiza i potencjalna zmiana rozporz¹dzeñ w zakresie restrykcji wobec stad œwiñ 
spe³niaj¹cych wymogi bioasekuracji w sytuacji, gdy ASF wystêpuje tylko u dzików.

5. Podnoszenie i utrzymywanie na wysokim poziomie œwiadomoœci rolników o sta³ym 
zagro¿eniu stad œwiñ ze strony ASF (spotkania, plakaty, lokalne informacje medialne).

6. Powo³anie niezale¿nego zespo³u monitoruj¹cego dzia³ania w³adz w zakresie 
efektywnoœci zwalczania ASF.

7. Jak najszybsze rozpoczêcie w kraju prac badawczych nad opracowaniem szybkich 
testów diagnostycznych oraz programów umo¿liwiaj¹cych obiektywn¹, bie¿¹c¹ ocenê 
ryzyka szerzenia siê zarazy.

8. Zabieganie o wspó³pracê z krajami s¹siaduj¹cymi w zakresie wspólnych programów 
zwalczania ASF.

9. Celowoœæ nadania G³ównemu Lekarzowi Weterynarii wiêkszych uprawnieñ w zakresie 
wyznaczania stref m. in. w zale¿noœci od wyników monitoringu i historii przebiegu ASF.

10. Wobec informacji o du¿ej iloœci konfiskowanych na granicy z Bia³orusi¹ produktów 
¿ywnoœciowych pochodzenia zwierzêcego (ponad 7,5 tony w KuŸnicy), a jednoczeœnie 
maj¹c na uwadze znaczenie cz³owieka jako wektora przenoszenia wirusa ASF, nale¿y 
wprowadziæ wyrywkow¹ kontrolê lub lepiej kontrolê na spulowanych próbach 
pobranych ze skonfiskowanej ¿ywnoœci.

11. Wobec tego, ¿e Bia³oruœ nie wspó³pracuje z UE w zakresie zwalczania ASF, nale¿y 
przygotowaæ program postêpowania i wdro¿yæ odgrodzenie siê od Bia³orusi.

12. Ze wzglêdu na koniecznoœæ wspó³pracy wielu resortów w zwalczaniu ASF, przyk³adem 
pañstw, które zwalczy³y tê chorobê, kierowanie programem jej zwalczania powinno byæ 
ponadresortowe. Afrykañski Pomór Œwiñ jest zaraz¹ (plague), która mo¿e doprowadziæ 
do totalnego zrujnowania hodowli œwiñ w Polsce, a w konsekwencji wielu innych ga³êzi 
gospodarki narodowej. Tak wiêc wspó³praca wielu resortów jest absolutn¹ 
koniecznoœci¹.
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W dniu 27 marca br. w Warszawie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odby³a siê konferencja 

dotycz¹ca aktualnej sytuacji w zakresie obecnoœci wirusa Afrykañskiego Pomoru Œwiñ w Polsce, wynikaj¹cych 

st¹d zagro¿eñ oraz dzia³añ w kierunku zwalczania tej choroby. Konferencja zosta³a zorganizowana przez zespó³, 

w którym liderem by³ Polski Zwi¹zek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” a partnerami: Krajowa 

Rada Izb Rolniczych, Zwi¹zek Polskie Miêso, Unia Producentów i Pracodawców Przemys³u Miêsnego, 

Stowarzyszenie RzeŸników i Wêdliniarzy RP, Zwi¹zek Rzemios³a Polskiego, Krajowy Zwi¹zek Grup Producentów 

Rolnych - Izba Gospodarcza i Zwi¹zek Zawodowy Centrum Narodowe M³odych Rolników. Konferencjê sfinanso-

wano z Funduszu Promocji Miêsa Wieprzowego. Na konferencji obecni byli: Minister Tadeusz Nalewajk, G³ówny 

Lekarz Weterynarii Marek Pirsztuk, Dyrektor Departamentu Bezpieczeñstwa ¯ywnoœci i Weterynarii Magdalena 

Zasêpa oraz przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, Ministerstwa Œrodowiska i Ministerstwa Gospodarki.
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W maju tego roku, na wniosek 

UE wprowadzono nowy podzia³a stref. 

Wy³oniono trzeci¹ strefê - obszar 

zagro¿enia, oznakowan¹ kolorem 

niebieskim. Obecn¹ mapê tego terenu 
1)

przedstawiono na fot. 1 .

1)W chwili oddania do druku niniejszego 

opracowania stwierdzono 67 przypad-

ków ASF u dzików i 3 ogniska u œwiñ.

Fot. 1. Mapa uwzglêdniaj¹ca najnowsze zmiany 
w wielkoœci obszarów objêtych restrykcjami 
zwi¹zanymi z ASF, przygotowana na podstawie 
projektu decyzji UE przeg³osowanego podczas
niedawnego posiedzenia Komitetu SCPAFF 
(dokument jeszcze nie zosta³ opublikowany)
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W tematyce konferencji dominowa³y informacje o aktualnym stanie rozwoju choroby. Obrady prowadzi³ 

prof. dr hab. Roman Ko³acz - Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu. Przygotowano siedem 

wyst¹pieñ, w tym dwa zagraniczne. Dr Klaus Depner z Friedrich-Loeffler Institut przedstawi³ celowoœæ, podstawy 

epidemiologiczne i konsekwencje ekonomiczne tworzenia stref zwi¹zanych z wystêpowaniem ASF. Zasadniczym 

celem postêpowania w przypadku potwierdzenia wystêpowania wirusa ASF jest ograniczenie jego roz-

przestrzeniania siê.Inaczej przebiega postêpowanie w przypadku wyst¹pienia ASF u œwiñ domowych a inaczej u 

dzików. Praktycznie wyst¹pienie ogniska ASF u œwini domowej oznacza likwidacjê wszystkich œwiñ z zara¿onej 

chlewni oraz ubój wszystkich œwiñ w promieniu 3 km. Powiatowy Lekarz Weterynarii mo¿e równie¿ podj¹æ decyzjê 

o uboju œwiñ z chlewni po³o¿onych w promieniu 10 km od ogniska. Jest to uregulowane dyrektyw¹ 2002/60/EC. 

Zasadniczo jest to scenariusz daj¹cy mo¿liwoœæ eliminacji choroby. Znacznie trudniejsza sytuacja wystêpuje 

w przypadku potwierdzenia wirusa u dzików. Zgodnie z Decyzj¹ KE 2014/178/EU ustanawia siê strefê 

z ograniczeniami. Niestety, nie ma pewnego i jasnego trybu postêpowania zmierzaj¹cego do eliminacji ASF 

u dzików. W tym celu wyznaczono strefy terytorium zlokalizowane przy granicy z Bia³orusi¹. Uk³ad tych stref na 

pocz¹tku kwietnia przebiega³ tak, jak przedstawiono na mapce (fot.1). 

Trudnoœci¹ jest opracowanie i przyjêcie w³aœciwych trybów postêpowania wobec tak trudnej sytuacji, gdy 

wirus wystêpuje w populacji dzikich zwierz¹t i mo¿liwoœci eliminacji zaka¿onych osobników s¹ w praktyce bardzo 

ma³e. Wed³ug jednych zaleceñ (EFSA) nale¿y oczekiwaæ samoistnego wygaœniêcia choroby poprzez upadki 

wszystkich dzików, a polowania ograniczaæ do minimum, aby nie powodowaæ migracji chorych zwierz¹t pod presj¹ 

polowania. Ale wówczas i tak istnieje ryzyko przenoszenia siê choroby wraz z chorymi dzikami na tereny s¹siednie. 

Inni specjaliœci zalecaj¹ redukcjê populacji dzików poprzez polowania. Wiadomo obecnie, ¿e choroba nie szerzy 

siê gwa³townie, chore dziki nie wêdruj¹ i szukaj¹ zacisznych miejsc. Podobne tezy potwierdzi³ w swoim 

wyst¹pieniu prof. Krzysztof Œmietanka z PIWet w Pu³awach. Wykaza³ na podstawie danych z terenu, ¿e im wiêksze 

zagêszczenie dzików w terenie, tym wiêcej przypadków zachorowañ. Jednoczeœnie tempo szerzenia siê choroby 

nie jest zbyt du¿e i wynosi œrednio 3 km miesiêcznie. Jednak najwa¿niejsz¹ tez¹ jest wystêpowanie najwiêkszego 

zagro¿enia z powodu mo¿liwoœci przenoszenia wirusa za poœrednictwem cz³owieka i œrodków transportu. St¹d tak 

du¿e znaczenie wszystkich elementów bioasekuracji. Praktycznych informacji o przebiegu szerzenia siê choroby 

w terenie udzielili dr Przemys³aw Nawrocki z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bia³ymstoku i dr Dariusz 

Filianowicz z Powiatowego Inspektoratu w Bia³ymstoku. Prelegenci wskazali na zakres wykonanych dotychczas 

prac i trudnoœci w realizacji programu w terenie. Jednoczeœnie przedstawiono praktycznie zrealizowane procedury 

sanitarne, np. ochrona przejœæ granicznych poprzez wprowadzenie œrodków prewencyjnych.

Profesor Zygmunt Pejsak przedstawi³ bardzo sugestywnie realne koszty zwalczania ASF na obszarach o 

ma³ej skali produkcji trzody w porównaniu z potencjalnymi, gigantycznymi kosztami, gdyby choroba przenios³a siê 

na tereny o intensywnej produkcji. Przedstawi³ tak¿e tryby wystêpowania i zwalczania ASF w innych krajach. 

Niestety, doœwiadczenia z tych krajów nie s¹ bardzo przydatne dla warunków Polski. W Polsce ASF wystêpuje 

obecnie w populacji dzików, a ta jest w Polsce du¿a. Wszystkie przypadki pad³ych dzików zlokalizowane s¹ nie 

dalej ni¿ kilkanaœcie kilometrów od granicy z Bia³orusi¹, a zwykle tu¿ przy samej granicy. Sytuacja epizootyczna w 

zakresie ASF na Bia³orusi jest oficjalnie nieznana. Jednak skoro Rosja potwierdza wystêpowanie tej choroby na 

swoim terenie, a terytorium Polski i krajów nadba³tyckich, w których przy granicy z Bia³orusi¹ wyst¹pi³y przypadki 

ASF, a Rosjê i Polskê oddziela Bia³oruœ, to wystêpowanie ASF na tamtym terenie wydaje siê pewne. Przy braku 

ochrony granicy miêdzy Polsk¹ a Bia³orusi¹, zwalczanie choroby poprzez eliminacjê lub przynajmniej 

ograniczanie populacji dzików na terenie objêtym ograniczeniami jest bardzo ma³o skuteczne.
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Wed³ug Sergeia Khomenko - eksperta FAO do spraw Ekologii Chorób Zwierz¹t Dziko ̄ yj¹cych niezale¿nie 

od scenariusza wydarzeñ, bior¹c pod uwagê niekorzystn¹ dynamikê rozwoju ASF oraz najœwie¿sze 

przewidywania, szanse na szybk¹ eradykacjê choroby z regionu s¹ raczej nik³e. Wydaje siê, ¿e ASF bêdzie 

zagra¿aæ bezpieczeñstwu ¿ywnoœci ca³ej Europie Wschodniej przez najbli¿sze lata, jeœli nie dekady. Kraje w 

zara¿onym regionie musz¹ przygotowaæ siê na d³ugoterminow¹ ochronê sektora produkcji œwiñ przed 

wtargniêciem wirusa ASF. Ekspert zwraca³ szczególn¹ uwagê na wp³yw dwóch czynników na szerzenie siê 

choroby ASF. Jest to interakcja miêdzy populacj¹ wolno ¿yj¹cych dzików i œwiniami w ma³ych przyzagrodowych 

gospodarstwach, gdzie poziom bioasekuracji jest niski. Z pewnoœci¹ nale¿y zgodziæ siê z ekspertem, ¿e 

eliminacja œwiñ w takich gospodarstwach jest niezbêdnym warunkiem zwalczania ASF. W tym zakresie czynione 

s¹ dzia³ania oparte na ustawie o ochronie zdrowia zwierz¹t i zwalczaniu chorób. I ten element zwalczania ASF 

bêdzie z pewnoœci¹ wykonany. 

Wiêcej kontrowersji budz¹ tezy dotycz¹ce zwalczania ASF u dzików. Skoro wed³ug eksperta eliminacja 

œwiñ w zagro¿onym obszarze jest warunkiem ograniczenia szerzenia siê choroby, to jednoczesne zalecenie, aby 

nie intensyfikowaæ odstrza³u dzików i tym samym nie zmniejszaæ ich populacji stoi w sprzecznoœci z pierwsz¹ tez¹. 

Inn¹ niekonsekwencj¹ wydaje siê byæ zalecenie intensyfikacji poszukiwañ pad³ych dzików i ich utylizacja tak, aby 

ograniczaæ dostêp zdrowych osobników do zaka¿onego materia³u. Tymczasem eksperci zak³adaj¹ wygaœniêcie 

choroby wœród dzików poprzez wymieranie ca³ych stad. Jak okazuje siê wiedza na temat szerzenia siê tej choroby 

u dzików jest mierna i nieaktualna. Wed³ug eksperta ograniczenie gêstoœci populacji dzików do poziomu poni¿ej 
2

0,4 sztuki na km  powinno dawaæ szanse na samoistne wygaœniecie choroby. Podkreœlane by³o za³o¿enie, ¿e 

najistotniejsze jest wyeliminowanie zagro¿enia wynikaj¹cego z kontaktów miêdzy dzikami a œwiniami, czy to 

poprzez wyrzucanie do lasu odpadów z uboju œwiñ, karmienie œwiñ zlewkami, resztkami ze sto³u czy te¿ 

wnoszenie do gospodarstw upolowanych dzików. Zagro¿enie mo¿e wynikaæ tak¿e ze strony œció³ki czy te¿ pasz 

zabrudzonych przez dziki. Wektorów przenoszenia choroby i to w obie strony jest du¿o, i jesz-cze nie wszystkie 

rozpoznano. Generalnie podkreœleniem wyników konferencji by³y stwierdzenia, ¿e obecne pojawienie siê ASF 

w Polsce i krajach nadba³tyckich pod wieloma aspektami bardzo odbiega od sytuacji jak mia³a miejsce przed ok. 

trzydziestoma laty w Hiszpanii, Portugalii czy Holandii. Obecnie choroba wystêpuje przede wszystkim u dzików, 

brak praktycznie wspó³pracy z Bia³orusi¹ uniemo¿liwia eradykacjê choroby, a opinie specjalistów s¹ sprzeczne, 

ma³o spójne i czêsto nieprzekonywuj¹ce.

Wed³ug wyników liczenia dzików w marcu 2014 roku na obszarze ochronnym by³o 8005 dzików, a w sezonie 

³owieckim 2014/2015 odstrzelono 6390 dzików. Na obszarze z ograniczeniami w marcu 2014 roku naliczono 4599 

dzików, a odstrzelono w sezonie 2014/2015 2769 dzików. Przygotowano plany pozyskania dzików na sezon 

2015/2016. Wed³ug wyników liczenia dzików w marcu 2015 roku na terenie ochronnym stan dzików wynosi 4984 

sztuk a plan pozyskania 4368 szt. Na terenie z ograniczeniami stan dzików wynosi³ 2812 szt. a plan pozyskania 

1641 szt. Na terenie zagro¿onym stan wynosi³ 1693 sztuki a plan pozyskania 1445 sztuk. Podjêto decyzje 

o ustanowieniu od³owni dzików dla monitoringu stanu ich zdrowia. Utrzymano zakaz dokarmiania dzików oraz 

ustanowiono dop³aty do utylizacji dzików ma³o atrakcyjnych dla myœliwych, tzn. odyñców i starych loch.

Zawi¹zany zespó³ ekspertów krajowych wywodz¹cych siê ze œrodowisk najbardziej bezpoœrednio 

zainteresowanych losem bran¿y trzody chlewnej zagro¿onej ASF opracowa³ kilka zasadniczych punktów 

bêd¹cych warunkami koniecznymi do realizacji faktycznego zwalczania ASF. Wypracowane stanowisko nie jest 

jeszcze ostateczne i podlega konsultacjom, tym niemniej w czasie przygotowywania materia³u do druku przyjêto 

nastêpuj¹ce tezy:
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1. Bezwzglêdne egzekwowanie przez stosowne s³u¿by zasad bioasekuracji okreœlonych w ustawie 

o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób zakaŸnych zwierz¹t i rozporz¹dzeniu.

2. Szybkie i skuteczne ograniczenie populacji dzików, przede wszystkim w województwie podlaskim.

3. Zapewnienie przez bud¿et pañstwa œrodków finansowych pozwalaj¹cych na realizacjê 

przedstawionych postulatów.

4. Analiza i potencjalna zmiana rozporz¹dzeñ w zakresie restrykcji wobec stad œwiñ spe³niaj¹cych 

wymogi bioasekuracji w sytuacji, gdy ASF wystêpuje tylko u dzików.

5. Podnoszenie i utrzymywanie na wysokim poziomie œwiadomoœci rolników o sta³ym zagro¿eniu stad 

œwiñ ze strony ASF (spotkania, plakaty, lokalne informacje medialne).

6. Powo³anie niezale¿nego zespo³u monitoruj¹cego dzia³ania w³adz w zakresie efektywnoœci 

zwalczania ASF.

7. Jak najszybsze rozpoczêcie w kraju prac badawczych nad opracowaniem szybkich testów 

diagnostycznych oraz programów umo¿liwiaj¹cych obiektywn¹, bie¿¹c¹ ocenê ryzyka szerzenia 

siê zarazy.

8. Zabieganie o wspó³pracê z krajami s¹siaduj¹cymi w zakresie wspólnych programów 

zwalczania ASF.

9. Celowoœæ nadania G³ównemu Lekarzowi Weterynarii wiêkszych uprawnieñ w zakresie wyznaczania 

stref m. in. w zale¿noœci od wyników monitoringu i historii przebiegu ASF.

10. Wobec informacji o du¿ej iloœci konfiskowanych na granicy z Bia³orusi¹ produktów ¿ywnoœcio-

wych pochodzenia zwierzêcego (ponad 7,5 tony w KuŸnicy), a jednoczeœnie maj¹c na uwadze 

znaczenie cz³owieka jako wektora przenoszenia wirusa ASF, nale¿y wprowadziæ wyrywkow¹ 

kontrolê lub lepiej kontrolê na spulowanych próbach pobranych ze skonfiskowanej ¿ywnoœci.

11. Wobec tego, ¿e Bia³oruœ nie wspó³pracuje z UE w zakresie zwalczania ASF, nale¿y przygotowaæ 

program postêpowania i wdro¿yæ odgrodzenie siê od Bia³orusi.

12. Ze wzglêdu na koniecznoœæ wspó³pracy wielu resortów w zwalczaniu ASF, przyk³adem pañstw, 

które zwalczy³y tê chorobê, kierowanie programem jej zwalczania powinno byæ ponadresortowe. 

Afrykañski Pomór Œwiñ jest zaraz¹ (plague), która mo¿e doprowadziæ do totalnego zrujnowania 

hodowli œwiñ w Polsce, a w konsekwencji wielu innych ga³êzi gospodarki narodowej. Tak wiêc 

wspó³praca wielu resortów jest absolutn¹ koniecznoœci¹.

Przewidywane s¹ dalsze prace i inicjatywy bran¿owe dla wspierania dzia³añ s³u¿b pañstwowych w kierunku 

zwalczania tej niezwykle groŸnej dla zwierz¹t i ca³ej bran¿y choroby. W maju przeprowadzono program 

bioasekuracji w stadach œwiñ. Na terenie nim objêtym by³o ³¹cznie 1830 stad z 35 168 sztuk œwiñ. Utrzymuj¹cy 

œwinie mogli, w przypadku gdy nie byli w stanie spe³niæ wymogów weterynaryjnych, zlikwidowaæ stado, otrzymaæ 

za œwinie zap³atê i nastêpnie - w przypadku deklaracji o nieutrzymywaniu œwiñ - wyst¹piæ o rekompensatê.

PZHiPTCh „POLSUS” by³ inspiratorem kilku spotkañ w terenie, ale rolników chêtnych do likwidacji stad nie 

by³o wielu. 

W zwi¹zku z tym, ¿e w zwalczaniu ASF podkreœla siê szczególn¹ rolê bioasekuracji, warto przedstawiæ jej 

najwa¿niejsze elementy (wg opracowania prof. dr hab. Zygmunta Pejsaka).

Bioasekuracja polega na takiej organizacji i kierowaniu produkcj¹, która uniemo¿liwia lub istotnie 

ogranicza mo¿liwoœci wprowadzenia chorobotwórczych drobnoustrojów na teren chlewni. 
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W przypadku budowania nowych obiektów bioasekuracja zaczyna siê na etapie lokalizacji i projektowania 

obiektów produkcyjnych, a nastêpnie ich zasiedlania.

Przy zasiedlaniu obiektów, które zdepopulowano (sprzedano wszystkie zwierzêta), a produkcja 

podejmowana jest od nowa, pierwszym etapem programu bioasekuracyjnego jest sumienne opró¿nienie i 

posprz¹tanie ca³ego obiektu oraz wykonanie skutecznej dezynfekcji i deratyzacji oraz takie zmodernizowanie 

chlewni, by nie mog³y do niej dostaæ siê gryzonie, wje¿d¿aæ pojazdy, wchodziæ bez zmiany ubrania i dezynfekcji 

¿adne osoby czy wlatywaæ do budynków ptaki. Mo¿na wiêc stwierdziæ, ¿e program bioasekuracji jest skuteczny 

tylko wtedy kiedy stanowi solidn¹ barierê dla przenikania zarazków.

Oto wa¿niejsze szczegó³y dotycz¹ce lokalizacji, projektowania, zasiedlania i eksploatacji chlewni.

Lokalizacja obiektu

Chlewnie winny byæ usytuowane w odleg³oœci oko³o 3-8 km od innych obiektów, w których przebywaj¹ 

œwinie. Dokonuj¹c analizy zagro¿eñ, poza odleg³oœci¹, wzi¹æ nale¿y pod uwagê równie¿ po³o¿enie geograficzne: 

wzgórza, rzeki a tak¿e gêstoœæ populacji zwierz¹t w branym pod uwagê regionie. Oceniaj¹c ryzyko zagro¿enia 

szerzenia siê czynnika zakaŸnego nale¿y pamiêtaæ, ¿e drobnoustroje mog¹ przemieszczaæ siê drog¹ powietrzn¹ 

(aerogenn¹, aerozolow¹) na ró¿ne odleg³oœci. Przyk³adowo wirus pryszczycy w optymalnych warunkach mo¿e 

przebyæ tym sposobem maksymalnie 20 km - ponad l¹dem i do 300 km nad wod¹. Wirus choroby Aujeszkyego nad 

l¹dem mo¿e przebyæ drogê 9 km, a nad wod¹ do 40 km. Najnowsze dane odnoœnie mo¿liwoœci przemieszczania 

siê wirusa PRRS wskazuj¹, ¿e droga powietrzna nie jest istotnym wektorem w przenoszeniu tego drobnoustroju. 

Ostatnie, powtarzane kilkakrotnie badania amerykañskie dowodz¹, ¿e odleg³oœæ, na któr¹ mo¿e przemieœciæ siê 

PRRSV drog¹ aerogenn¹ nie przekracza kilkunastu metrów. Na podobn¹ niewielk¹ odleg³oœæ mog¹ byæ 

przenoszone bakterie Actinobacillus pleuropneumoniae (App) czy te¿ odpowiedzialne za zakaŸne zanikowe 

zapalenie nosa toksynotwórcze szczepy Pasteurella multocida (Pm). Je¿eli chodzi o drobnoustroje Mycoplasma 

hyopneumoniae (Mhp) mog¹ one przemieszczaæ siê drog¹ aerozolow¹ maksymalnie na odleg³oœæ 3 km. Muchy 

i szczury, jako mechaniczne wektory szerzenia siê czynników zakaŸnych mog¹ pokonaæ odleg³oœæ do 3-4 km. 

Wykazano, ¿e w takim zakresie przenosi³y one miêdzy innymi salmonele. Zaleca siê, by chlewnia (ferma) 

zlokalizowana by³a co najmniej 450 metrów od drogi, po której poruszaj¹ siê pojazdy przewo¿¹ce zwierzêta. Nie 

nale¿y lokalizowaæ obiektów dla œwiñ w pobli¿u rzeŸni, wysypisk œmieci, miejsc utylizacji zwierz¹t pad³ych 

i odpadów poubojowych. Zasadne jest by ferma otoczona by³a pasem drzew, które stanowi¹ wa¿n¹ zaporê dla 

przenoszonych z wiatrem drobnoustrojów.

Œrodki transportu

Jest wiele dowodów na to, ¿e pojazdy przewo¿¹ce œwinie oraz ich kierowcy niejednokrotnie bywa³y 

przyczyn¹ zawleczenia choroby do okreœlonej chlewni czy te¿ nawet na obszar danego kraju. Przyk³adem mo¿e 

byæ miêdzy innymi zawleczenia wirusa pomoru klasycznego œwiñ z Niemiec do Holandii. W latach 

dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego stulecia sta³o siê to przyczyn¹ likwidacji z powodu tej choroby oko³o 12 milionów 

œwiñ. Tym samym sposobem wprowadzono w latach siedemdziesi¹tych minionego ju¿ wieku wirusa choroby 
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pêcherzykowej do Niemiec, a wkrótce potem do Wielkiej Brytanii. Szczególnie niebezpieczne s¹ samochody 

transportuj¹ce œwinie do rzeŸni. Samochody te winny byæ myte i dezynfekowane po ka¿dym roz³adunku zwierz¹t. 

Wa¿ne jest, by kierowcy nie opuszczali szoferki i nie wchodzili na teren fermy czy nawet na p³ytê rampy 

za³adowczej. Jak wskazuj¹ na to fakty, niejednokrotnie w³aœnie kierowcy, którzy nie zmieniaj¹ ubrañ ani butów 

ochronnych, a bywaj¹ w wielu obiektach, nie zwracaj¹c uwagi na zasady bioasekuracji najczêœciej na butach, ale 

niekiedy równie¿ na ubraniu przenosz¹ mechanicznie drobnoustroje z jednego obiektu do drugiego. 

Wa¿ne znaczenie z omawianego punktu widzenia ma rampa za³adowcza. Winna byæ ona tak zlokali-

zowana i zbudowana tak, by graniczy³a z ogrodzeniem i by³a nachylona w sposób umo¿liwiaj¹cy sp³yw wody 

u¿ywanej do mycia rampy poza teren chlewni. Rampa powinna byæ ogrodzona, a bramka na rampê musi byæ 

otwierana tylko w jedn¹ stronê, w taki sposób, by œwinia wprowadzona na rampê nie mog³a z niej wróciæ. 

Ogrodzenie

Wa¿nym elementem zabezpieczenia przeciwepizootycznego chlewni jest jej solidne ogrodzenie. Mo¿na 

przyj¹æ, ¿e w przypadku lokalizacji obiektu w regionie, gdzie zagro¿enie epizootyczne ze strony dzików jest 

niewielkie, wystarczy ogrodzenie z siatki drucianej. Tam, gdzie zagro¿enie epizootyczne jest du¿e, uzasadnione 

jest ogrodzenie podwójne. W omawianym przypadku siatka powinna byæ solidnie przytwierdzona do zag³êbionej 

w ziemi na g³êbokoœæ co najmniej 30 cm podmurówki. Zabezpieczenie takie uniemo¿liwia lub w zasadniczy 

sposób utrudnia przedostanie siê na teren chlewni dzików, psów i kotów, ale tak¿e gryzoni. Solidne 

zabezpieczenie ogranicza mo¿liwoœci wtargniêcia do obiektu przypadkowych, niepo¿¹danych goœci. Warto jest 

wmontowaæ w odpowiednim miejscu tablicê informuj¹c¹ o tym, ¿e osoby postronne nie maj¹ prawa wstêpu na 

teren obiektu.

Ludzie

Zasady bioasekuracji winny jasno okreœlaæ procedury wchodzenia ludzi na teren fermy, jak te¿ sposób 

poruszania siê ich w samym obiekcie. Ludzi wchodz¹cych na chlewniê dzielimy na dwie grupy: zatrudnionych na 

sta³e pracowników oraz s³u¿by pomocnicze wspomagaj¹ce lub pe³ni¹ce nadzór nad chowem œwiñ. 

Osoby zatrudnione w chlewni - je¿eli s¹ pracownikami najemnymi - nie mog¹ posiadaæ œwiñ oraz wchodziæ 

do innych obiektów produkuj¹cych ten gatunek zwierz¹t. Przed wejœciem do chlewni winni oni wzi¹æ prysznic 

i zmieniæ ubranie. Nie mog¹ wnosiæ na teren gospodarstwa (do tak zwanej strefy bia³ej) ¿ywnoœci zwierzêcego 

pochodzenia, w tym przede wszystkim wieprzowiny. 

Do minimum ograniczyæ nale¿y obecnoœæ „goœci”. Lekarz weterynarii czy te¿ inseminator winni przed 

wejœciem do gospodarstwa, podobnie jak pracownicy, wzi¹æ prysznic i zmieniæ ubranie. W³aœciciel chlewni, 

w swoim interesie, powinien zadbaæ o to, by osoby wchodz¹ce na chlewniê okresowo mia³y tam swoje 

kombinezony i buty. To ostatnie wa¿ne jest nawet wtedy, gdy chlewnie nie s¹ gospodarstwami wielkotowarowymi. 

W wielu krajach obowi¹zuje zasada, ¿e w niektórych sytuacjach w ci¹gu jednego dnia lekarz mo¿e wejœæ 

tylko na teren jednego obiektu. Zmuszanie „goœci” do wziêcia prysznica spe³nia niejednokrotnie rolê straszaka 

i zniechêca ich do wchodzenia do chlewni.

Zagro¿enia dla sektora trzody chlewnej ze strony ASF

10Warszawa, 2015 r.



Pasza

Analizuj¹c mo¿liwoœci wprowadzenia czynników zakaŸnych wraz z pasz¹ mo¿na stwierdziæ, ¿e zasadniczo 

brak jest dowodów na to, by pasza bywa³a Ÿród³em czynnika zakaŸnego. Mo¿liwoœci takie wykazano tylko 

w odniesieniu do salmonel i wirusa TGE.

Œció³ka

Wiêksze zagro¿enie stanowiæ mo¿e s³oma lub trociny. S³oma maj¹ca kontakt z ptakami i gryzoniami mo¿e 

byæ zanieczyszczona salmonelami, pr¹tkami gruŸlicy ptasiej czy te¿ wirusem TGE. Trociny maj¹ce kontakt z 

ptactwem doœæ czêsto zanieczyszczone s¹ pr¹tkami gruŸlicy ptasiej. Z tego te¿ powodu niejednokrotnie dochodzi 

do infekcji prosi¹t tym drobnoustrojem.

Aerozole (aerogenne szerzenie siê zaka¿eñ)

Zdolnoœæ kropelkowego szerzenia siê zaka¿eñ zale¿na jest nie tylko od wspomnianych czynników 

meteorologicznych, ale tak¿e od prze¿ywalnoœci drobnoustrojów w ró¿nych œrodowiskach.

Zwierzêta towarzysz¹ce

Niewskazane jest utrzymywanie w chlewniach psów czy te¿ kotów. Je¿eli jednak istniej¹ ku temu 

zasadnicze powody (psy stró¿uj¹ce, koty walcz¹ce z myszami) nale¿y przyj¹æ zasadê, ¿e zwierzêta te nigdy 

nie opuszczaj¹ chlewni. Je¿eli z jakichœ powodów wyjd¹ one poza teren gospodarstwa, nie powinny byæ 

wprowadzone z powrotem.

Tabela 1. Prze¿ywalnoœæ wybranych bakteryjnych czynników patogennych œwiñ w wodzie, gnojowicy i w ziemi*

Czynnik patogenny
Prze¿ywalnoœæ w:

wodzie gnojowicy ziemi

Brachyspira hyodysenteriae Stwierdzono 7 – 112 dni 10 dni

Brachyspira pilosicoli Stwierdzono 210 dni 119 dni

Escherichia coli 3 godz. – 10 dni 7 – 28 dni 8 – 104 dni

Pasteurella multocida 1 – 14 dni 3 – 6 dni < 20 dni

Salmonella spp. Stwierdzono 1 – 42 dni 16 – 131 dni

Streptococcus suis 10 – 60 minut 3 – 104 dni 36 – 52 dni 

Clostridium perfringens b.d. kilka tygodni wykrywano

W³oskowiec ró¿ycy b.d. b.d. 2 – 35 dni 

* - Czas prze¿ywalnoœci bakterii jest d³u¿szy w ni¿szych temperaturach. Namna¿anie bakterii jest bardziej intensywne w temperaturach wy¿szych. 
Beztlenowce przetrwalnikuj¹ce (zarodnikuj¹ce) maj¹ zdolnoœæ prze¿ycia w ziemi nawet do kilku – kilkunastu lat
b.d. – brak danych 
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Utylizacja zwierz¹t pad³ych

Zwierzêta pad³e winny byæ sk³adowane poza gospodarstwem, w solidnie zamykanym, najlepiej 

ch³odzonym pomieszczeniu. W przypadku wykonywania badania sekcyjnego nale¿y je przeprowadzaæ poza 

chlewni¹, najlepiej w pomieszczeniu do tego przygotowanym, zlokalizowanym obok zbiornicy zwierz¹t pad³ych. 

Pomieszczenie to winno byæ zaopatrzone w bie¿¹c¹ wodê.

Niezwykle niebezpieczna jest procedura odbioru padliny. Pojazdy przyje¿d¿aj¹ce po zwierzêta pad³e winny 

byæ oczyszczone i ka¿dorazowo przed przyjazdem zdezynfekowane. 

Omawiaj¹c zagadnienie dezynfekcji, która winna byæ przeprowadzona przed zakupem zwierz¹t, 

niezale¿nie od tego czy wprowadzamy je do pomieszczeñ nowo wybudowanych czy te¿ poddanych depopulacji, 

warunkiem skutecznoœci jest przede wszystkim wstêpne mechaniczne uprz¹tniêcie wszystkich zanieczyszczeñ 

organicznych (szczególnie wa¿ne w obiektach zdepopulowanych). Zanieczyszczenia organiczne (np. wysuszony 

ka³, nawóz, kurz) zawieraj¹ ogromne iloœci drobnoustrojów, które mog¹ byæ przyczyn¹ choroby w nowo 

tworzonym stadzie.

Niemo¿liwe jest wykonanie prawid³owej dezynfekcji bez oczyszczenia kana³ów, usuniêcia z chlewni 

ruchomego sprzêtu, paszy, s³omy itd. Warunkiem efektywnoœci dezynfekcji jest uprzednie przeprowadzenie 

solidnej deratyzacji (ca³kowita likwidacja gryzoni).

Kolejnym etapem procesu dezynfekcji jest solidne umycie chlewni, najlepiej wod¹ zawieraj¹c¹ detergenty, 

przy u¿yciu pomp wytwarzaj¹cych ciœnienie. Mycie nale¿y rozpocz¹æ od górnych œcian w kierunku pod³ogi. Œciany 

zanieczyszczone w trakcie mycia pod³ogi nale¿y ponownie sp³ukaæ. Wa¿nym elementem wymagaj¹cym 

sumiennego oczyszczenia i przep³ukania jest system wodoci¹gów i poide³. System ten nale¿y od³¹czyæ od 

dop³ywu wody i w ca³oœci przep³ukaæ. Je¿eli jest to tylko mo¿liwe, zasadne jest wymontowanie wszystkich poide³ 

i przep³ukanie ich w p³ynie dezynfekcyjnym. Wa¿ne jest równie¿ mechaniczne oczyszczenie, przep³ukanie 

i zdezynfekowanie zbiornika g³ównego (odstojnika). Nie mo¿na zapomnieæ o dokonaniu koñcowego, solidnego 

przep³ukania ca³ego zdezynfekowanego systemu wodnego.

* - Czas prze¿ywania w stopniu istotnym zale¿y od temperatury wody lub gnojowicy. Im ni¿sza temperatura tym d³u¿sza prze¿ywalnoœæ
b.d. – brak danych 

Tabela 2. Prze¿ywalnoœæ wybranych wirusowych czynników patogennych œwiñ w wodzie i w gnojowicy*

Czynnik patogenny
Prze¿ywalnoœæ w:

wodzie gnojowicy

Wirus pomoru afrykañskiego b.d. 60 – 160 dni

Wirus pomoru klasycznego b.d. 14 – 42 dni

Wirus pryszczycy b.d. 2 – 14 tygodni 

Parwowirus œwiñ b.d. 14 – 40 tygodni

Wirus PRRS 9 – 11 dni 1 dzieñ – 2 tygodni

Rotawirusy b.d. 4 miesi¹ce

Wirus grypy b.d. 2 – 9 tygodni

Wirus choroby Aujeszkyego 2 – 7 dni 1 dzieñ – 15 tygodni
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Po dezynfekcji pomieszczeñ nale¿y ponownie umieœciæ w chlewni ca³e wyposa¿enie ruchome i w œlad za 

tym, poprzez zamg³awienie p³ynem dezynfekcyjnym, dokonaæ koñcowej dezynfekcji ca³ego pomieszczenia, w tym 

miejsc trudno dostêpnych. Opisane zabiegi nale¿y przeprowadziæ we wszystkich innych pomieszczeniach chlewni, 

w których przebywa³y zwierzêta lub ludzie. Obiekt uznany za zdezynfekowany winien byæ dostêpny wy³¹cznie dla 

obs³ugi i osób zwi¹zanych z produkcj¹, po spe³nieniu przez te osoby stosownych, opisanych poni¿ej procedur:

?Zakupiæ zwierzêta tylko z jednego Ÿród³a, a je¿eli nie jest to mo¿liwe, to z jak najmniejszej liczby Ÿróde³ 

(ostatniego rozwi¹zania nale¿y, je¿eli to tylko mo¿liwe, unikaæ).

?Jednorazowo zakupiæ ca³¹ partiê zwierz¹t, co oznacza, ¿e w zale¿noœci od rytmu produkcji ich wiek 

winien byæ zró¿nicowany. Bior¹c po uwagê ci¹g³oœæ produkcji, ró¿nica wiekowa miêdzy najstarszymi - 

dojrza³ymi do rozp³odu loszkami a najm³odszymi zwierzêtami winna wynosiæ 4 miesi¹ce. Chlewnia, 

z której nabywane s¹ zwierzêta winna byæ pod sta³¹ opiek¹ weterynaryjn¹ oraz posiadaæ wyniki 

stosownych badañ monitoringowych.

?W przypadku jednorazowego zakupu zwierz¹t z jednego Ÿród³a, nabyte œwinie mo¿na wprowadziæ 

bezpoœrednio do chlewni produkcyjnej, traktuj¹c j¹ jako miejsce kwarantanny.

?Przy ka¿dym kolejnym wprowadzaniu zwierz¹t musz¹ one zostaæ poddane kwarantannie 

i aklimatyzacji. Optymalny czas trwania obu wymienionych procesów winien w sumie wynosiæ 8 tygodni.

Przestrzeganie zaprezentowanych zasad jest podstaw¹ ochrony stada przed czynnikami zakaŸnymi, a tym 

samym stworzenie warunków do optymalnego wykorzystania jego potencja³u produkcyjnego.

Zagro¿enia dla sektora trzody chlewnej ze strony ASF

13 Warszawa, 2015 r.

Tabela 3. Orientacyjny czas prze¿ywania patogenów bakteryjnych i wirusowych, bêd¹cych przyczyn¹ wa¿nych 
chorób œwiñ, poza organizmem œwini oraz ich potencjalne mo¿liwoœci rozprzestrzeniania siê za poœrednictwem aerozoli

Orientacyjny czas prze¿ywania czynnika 
etiologicznego choroby w optymalnych 

warunkach

Mo¿liwoœci rozprzestrzeniania siê 
drobnoustroju drog¹ kropelkow¹ 

na odleg³oœæ

Choroby wywo³ane przez wirusy

Pomór klasyczny œwiñ 2 miesi¹ce do 1 km 

Choroba Aujeszkyego 14 dni 9 km

Grypa œwiñ kilka dni 4 km

Pryszczyca 8 tyg. 300 km

PRRS 4 dni 3-4 m

Choroba pêcherzykowa 3 miesi¹ce brak danych

Afrykañski pomór 18 miesiêcy brak danych

TGE 3 tyg. brak danych

Choroby wywo³ane przez bakterie 

Pleuropneumonia 2 tyg. 10 m

Bruceloza  3 tyg. brak danych

Mykoplazmowe zapalenie p³uc 3 dni 2, 3 km

Ró¿yca do 8 tyg. brak danych

ZakaŸne zanikowe zapalenie nosa 7 dni nie przenosi siê

Salmonelloza  6 miesiêcy 10 m

Dyzenteria 8 tyg. brak danych

GruŸlica  2-3 lata 10 m



Co wywo³uje ASF?

Czynnikiem wywo³uj¹cym chorobê jest dwuniciowy DNA wirus ASF (ASFV - African Swine Fever Virus).

Czy ASF stanowi problem tylko w Afryce?

Nie. W 2007 roku wirus pojawi³ siê w Gruzji. Prawdopodobnie trafi³ tam wraz ze zlewkami ze statku 

z po³udniowo-wschodniej Afryki, które skarmiono w Gruzji. ASF bardzo szybko rozprzestrzeni³ siê w kraju i w ca³ym 

regionie kaukaskim (Azerbejd¿anie, Armenii) oraz w Federacji Rosyjskiej, a tak¿e blisko granicy z UE (pojedyncze 

ognisko na Ukrainie i ostatnio pojedyncze ognisko na Bia³orusi), stanowi¹c powa¿ne zagro¿enie dla produkcji 

œwiñ w ca³ej Europie i na œwiecie. Po raz pierwszy wirus opisano w Kenii, ale choroba istnieje w wiêkszoœci 

afrykañskich krajów saharyjskich, w³¹czaj¹c Madagaskar. W 1957 w Portugalii odnotowano pierwszy przypadek 

wyst¹pienia ASF poza Afryk¹. Prawdopodobnie podano zlewki z samolotu œwiniom z gospodarstwa po³o¿onego 

blisko lotniska w Lizbonie. ASF pojawia³ siê w ró¿nych krajach europejskich. W Hiszpanii i Portugalii wirus by³ 

aktywny przez ponad 3 dekady, a¿ zosta³ skutecznie usuniêty na pocz¹tku lat 90. Wirus jest nadal obecny na 

Sardynii.

Jaki jest okres wylêgania choroby?

3-15 dni (tyle zwykle trwa proces inkubacji), w formie ostrej 3-4 dni.

Jakie s¹ objawy ASF?

ASF jest chorob¹ zakaŸn¹, któr¹ mog¹ zaraziæ siê œwinie w ka¿dym wieku, bez wzglêdu na p³eæ. Nie istnieje 

¿aden specyficzny objaw, który by³by charakterystyczny wy³¹cznie dla tej choroby. Nag³a wysoka œmiertelnoœæ 

œwiñ w stadzie, we wszystkich grupach wiekowych, mo¿e naprowadziæ na trop ASF, ale jest to objaw 

charakterystyczny tak¿e dla klasycznego pomoru œwiñ (CSF). ASF mo¿e wystêpowaæ w 4 formach: nadostrej, 

ostrej, podostrej i chronicznej. Nadostra i ostra forma mog¹ wywo³ywaæ nastêpuj¹ce objawy:

?nag³e upadki zwierz¹t, niewiele objawów poprzedzaj¹cych upadek,

?œmiertelnoœæ siêgaj¹ca 100%,

?wysoka gor¹czka (40,5-42°C),

?zaczerwienienie skóry (widoczne tylko u œwiñ o jasnej skórze) - koñcówki uszu, ogon, koñczyny, klatka 

piersiowa i brzuch,

?utrata apetytu, apatia, sinica, zaburzenia koordynacji ruchowej na 24-48 godzin przed œmierci¹,

?wymioty, biegunka (czasami krwista), wyciek z oczu,

Podstawowe informacje o ASF
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Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zosta³y opracowane na podstawie danych z projektu ASFORCE 
(badanie celowe nad Afrykañskim Pomorem Œwiñ), http://asforce.org/african-swine-fever-and-asforce-project



?œmieræ nastêpuje w ci¹gu 6-13 dni, najpóŸniej 20 dni,

?poronienia.

W jaki sposób przenosi siê wirus?

Bezpoœrednio (przez kontakt z chorymi zwierzêtami) lub poœrednio przez skarmianie odpadków 

zawieraj¹cych zainfekowan¹ wieprzowinê lub produkty wieprzowe (wirus ASF mo¿e przetrwaæ 3-6 miesiêcy 

w produktach wieprzowych niepoddanych obróbce cieplnej), wektory biologiczne (kleszcze z rodzaju 

Ornithodoros), które uprzednio ¿erowa³y na zara¿onym zwierzêciu lub poprzez ska¿one pojazdy, ubrania itp.

�ród³a wirusa:

?krew, tkanki, wydzieliny i wydaliny chorych i pad³ych zwierz¹t,

?zwierzêta, które prze¿y³y i wyzdrowia³y,

?kleszcze z rodzaju genus Ornithodoros, zainfekowane wirusem,

?œrodowisko: wirus ASF mo¿e przetrwaæ w kale œwiñ prze 6 do 10 dni, w produktach wieprzowych kilka 

miesiêcy, a w mro¿onym miêsie kilka lat.

Jakie zwierzêta mog¹ ulec zara¿eniu?

Œwinie domowe (Sus domesticus) i europejskie dziki zwykle wykazuj¹ objawy ASF. Afrykañskie dzikie 

œwinie s¹ rezerwuarem wirusa w Afryce.

Czy mogê zaszczepiæ moje zwierzêta przeciwko ASF?

Szczepionka przeciwko ASF nie istnieje. Najlepszymi œrodkami ochrony nadal pozostaje bioasekuracja 

oraz kontrola potencjalnych ognisk choroby (raportowanie, œcis³e procedury kwarantanny, wygaszanie).

Jaka metoda zwalczania choroby jest najlepsza?

Nie istnieje metoda leczenia ASF. Najistotniejsze s¹ œrodki bioasekuracyjne w tym: nieskarmianie zlewek, 

stosowanie odzie¿y przeznaczonej tylko do pracy w gospodarstwie, stosowanie kwarantanny dla nowych 

zwierz¹t, rozdzielenie poszczególnych grup zwierz¹t. 

Czy inne choroby mog¹ mieæ podobne objawy jak ASF?

Tak, podobne objawy mo¿e mieæ klasyczny pomór œwiñ (CSF - Classical Swine Fever), PRRS, ró¿yca, 

salmonelloza, pastereloza, infekcje paciorkowcami, leptospiroza, zatrucie kumaryn¹, infekcje cirkowirusowe, 

zespól skórno-nerkowy (PDNS) oraz poodsadzeniowy wielonarz¹dowy zespó³ wyniszczaj¹cy (PMWS). W celu 

potwierdzenia, czy jest to na pewno ASF nale¿y przes³aæ próbki krwi do analizy do laboratorium.

Czy ludzie mog¹ siê zaraziæ ASF?

Zagro¿enia dla sektora trzody chlewnej ze strony ASF
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Nie.

Co powinienem zrobiæ kiedy zauwa¿ê podejrzane objawy u zwierz¹t?

Skontaktowaæ siê z weterynarzem opiekuj¹cym siê chlewni¹ i/lub z powiatowym lekarzem weterynarii. 

Zg³aszanie jakichkolwiek podejrzeñ co do stanu zdrowia zwierz¹t jest obowi¹zkowe, wiêc nale¿y 

zg³aszaæ, nawet jeœli ma siê jakiekolwiek w¹tpliwoœci! S³u¿by weterynaryjne pobieraj¹ próbki krwi i przesy³aj¹ 

do pañstwowego laboratorium referencyjnego, w tym:

?krew w EDTA (0,5%) pobrana na pocz¹tku infekcji,

?próbki œledziony, wêz³ów ch³onnych, migda³ki i nerki w temp 4°C.

Co siê stanie jeœli nie zg³oszê podejrzanych objawów?

Choroba ³atwo rozprzestrzeni siê na inne zwierzêta w gospodarstwie, do innych gospodarstw w regionie i 

wywo³a destrukcyjne skutki socjoekonomiczne.

Co robi¹ s³u¿by weterynaryjne w celu kontroli ogniska wyst¹pienia choroby?

W przypadku wyst¹pienia ogniska choroby u œwiñ istotne jest jak najszybsze, humanitarne wybicie 

wszystkich zwierz¹t oraz w³aœciwa utylizacja zaka¿onych tusz, produktów miêsnych i œció³ki z odchodami, 

a nastêpnie czyszczenie i dezynfekcja budynków. Wirus jest wra¿liwy na dzia³anie laurylosiarczanu sodu 

i wysokiej temperatury (60°C, 30 minut), natomiast wirus nie jest wra¿liwy na rozk³ad, dzia³anie formaldehydów 

i œrodków zasadowych. Skutecznym dezynfektantem w przypadku zwalczania wirusa ASF jest 2% wodorotlenek 

sodu, 2% soda kaustyczna, detergenty i pochodne fenoli, podchloryn sodu lub wapnia (2-3% dostêpnego chloru) 

oraz zwi¹zki jodu. Sta³e zabrudzenia nale¿y usun¹æ, zakopaæ lub zniszczyæ przed zdezynfekowaniem 

zabrudzonych powierzchni.

Pomieszczenia powinny pozostaæ puste przez minimum 40 dni od depopulacji/dezynfekcji. 

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e:

ülepiej zg³osiæ podejrzany przypadek, który mo¿e zakoñczyæ siê wykluczeniem 
obecnoœci wirusa ASF, ni¿ w ogóle go nie zg³aszaæ,

ünie trzeba obawiaæ siê ¿adnych kar ze strony jakichkolwiek s³u¿b rz¹dowych - 
twój wk³ad w ustalenie choroby jest niezbêdny!

Zagro¿enia dla sektora trzody chlewnej ze strony ASF
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Afrykañski pomór œwiñ (African Swine Fever, ASF) jest zakaŸn¹ i zaraŸliw¹ wirusow¹ chorob¹ zwierz¹t 

z rodziny Suidae, do niedawna egzotyczn¹ dla regionów klimatu umiarkowanego. Wywo³ywana jest przez wirus 

z rodziny Asfaviridae i rodzaju Asfavirus, którego jest jedynym przedstawicielem. Pierwsze doniesienia na temat 

ASF pochodz¹ z 1921 roku z Kenii, sk¹d choroba szybko rozprzestrzeni³a siê po Afryce. Pozosta³e kontynenty, 

w tym Europa, doœwiadcza³y licznych epizodów lub d³ugo trwaj¹cych epidemii ASF, np. w Hiszpanii i Portugalii od 

1960 do 1995 roku (Sanchez-Vizcaino i wsp., 2015). Prze³omowym momentem, którego konsekwencje 

odczuwane s¹ dziœ równie¿ w Polsce, by³ rok 2007, kiedy pierwsze ogniska ASF wykryto w Gruzji. Choroba zosta³a 

wkrótce wykryta w s¹siedniej Armenii, Azerbejd¿anie i Rosji, w tym tak¿e w jej europejskiej czêœci. W kolejnych 

latach potwierdzono wystêpowanie wirusa na terytorium Ukrainy (2012 r.), Bia³orusi (2013 r.), a ostatnio krajów 

ba³tyckich i Polski - od 2014 r. (EFSA, 2014; Pejsak i wsp., 2014).

Afrykañski pomór œwiñ jest chorob¹, w której wystêpuje œcis³a wspó³zale¿noœæ w zakresie wielokierunkowej 

transmisji zaka¿eñ pomiêdzy gospodarzami reprezentuj¹cymi populacjê domow¹ (œwinie), wolno ¿yj¹c¹ 

(w Europie dziki, w Afryce g³ównie guŸce) oraz w okreœlonych warunkach klimatycznych kleszcze z rodzaju 

Ornithodoros spp (Costard i wsp., 2013). Tradycyjne scenariusze tzw. cykli transmisji zaka¿eñ ASFV obejmuj¹ 

cykl leœny (w którym wirus kr¹¿y miêdzy gatunkami dzikich œwiñ, kleszczami z mo¿liwoœci¹ przeniesienia zaka¿eñ 

na œwinie) i cykl domowy (dotycz¹cy tylko œwiñ). Cykle leœny i domowy s¹ wzajemnie powi¹zane i wystêpuj¹ 

w ró¿nych, niekiedy bardzo z³o¿onych i czêsto tylko hipotetycznych wariantach, których uproszczony schemat 

przedstawia ryc. 1.
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Dynamika rozprzestrzeniania siê 
afrykañskiego pomoru œwiñ w Polsce
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Ryc. 1. Cykle transmisji zaka¿eñ ASFV



Choroba szerzy siê przez kontakt bezpoœredni miêdzy zwierzêtami oraz poœredni przez kontakt 

z kleszczami (nale¿y podkreœliæ, ¿e w warunkach Polski ta droga nie odgrywa ¿adnej roli), wydzielinami 

i wydalinami osobników zaka¿onych oraz kontakt z zanieczyszczonymi przez wirus przedmiotami (Sanchez-

Vizcaino i wsp., 2015). W zgodnej opinii ekspertów (EFSA, 2014; Sanchez-Vizcaino, 2015) najistotniejsz¹ rolê 

w rozprzestrzenianiu siê zaka¿eñ u œwiñ odgrywa skarmianie zlewkami zawieraj¹cymi odpadki œwiñskie, w czym 

du¿¹ rolê odgrywa wyj¹tkowo du¿a opornoœæ wirusa na czynniki fizykochemiczne. Bardzo istotne znaczenie maj¹ 

pojazdy i sprzêt, pe³ni¹ce rolê wektora mechanicznego. Œwinie i dziki s¹ bardzo wra¿liwe na zaka¿enie, przebieg 

jest zazwyczaj ostry, a œmiertelnoœæ siêga 100%. Jak dotychczas nie opracowano skutecznej szczepionki.

Pierwsze przypadki ASF u dzików w Polsce rozpoznano w lutym 2014 r. u dwóch pad³ych osobników 

znalezionych w pobli¿u granicy z Bia³orusi¹ (Pejsak i wsp., 2014). Od lutego 2014 do lutego 2015 r. (stan na 
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Ryc. 2. Rozprzestrzenianie siê zaka¿eñ ASF u dzików w okresie luty  2014 –luty 2015



15.03.2015) odnotowano ogó³em 41 przypadków obejmuj¹cych 82 zaka¿one dziki i tylko 3 ogniska u œwiñ 

w chowie przyzagrodowym. Interesuj¹cy z epidemiologicznego punktu widzenia jest fakt utrzymywania siê 

zaka¿eñ w populacji dzików na stosunkowo niewielkim obszarze obejmuj¹cym czêœæ powiatów bia³ostockiego 

i sokólskiego. Poni¿ej przedstawiono krótk¹ analizê epidemiologiczn¹ dotychczasowego rozprzestrzeniania siê 

ASF w Polsce od momentu rozpoznania pierwszych przypadków.

Analiza zosta³a oparta o kolejne przypadki wykrycia ASF u dzików w okresach miesiêcznych. Przyjêty scena-

riusz zak³ada³ szerzenie siê ASF ze Ÿród³a, którym by³y dwa przypadki wykryte w lutym 2014 r. Dwa Ÿród³owe przy-

padki zosta³y otoczone strefami buforowymi obejmuj¹cymi kolejne przypadki z nastêpnego okresu (miesi¹ca) (ryc. 2).
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Ryc. 3. Lokalizacja przypadków i ognisk ASF w odniesieniu do zagêszczenia populacji dzików

2
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Promieñ takiego buforu stanowi³ okresowy dystans szerzenia siê ASF. Dla kolejnych miesiêcy zosta³y 

utworzone kolejne strefy buforowe, bêd¹ce minimalnym poszerzeniem dotychczasowych tak, by obj¹æ wszystkie 

przypadki wyst¹pienia ASF u dzików w danym miesi¹cu. Nale¿y mieæ jednak na uwadze, ¿e przedstawiony model 

nie uwzglêdnia prawdopodobnej reintrodukcji (ponownego zawleczenia) wirusa zza wschodniej granicy Polski. 

Zasiêg, czyli skumulowan¹ odleg³oœæ na jak¹ rozprzestrzeni³ siê ASF od lutego 2014 r. do lutego 2015 r., wynosi 

ok. 30 km. W ci¹gu pierwszego roku wirus przemieszcza³ siê œrednio 3 km na miesi¹c. Mo¿na równie¿ dostrzec 

zale¿noœæ pomiêdzy zagêszczeniem dzików na danym obszarze, a liczb¹ stwierdzonych przypadków (ryc. 3). 

Wyniki tych analiz wskazuj¹ jednoznacznie, ¿e im wiêksze zagêszczenie populacji, tym wiêcej dzików ze 

stwierdzonym afrykañskim pomorem œwiñ. Wykazano istotn¹ tendencjê do utrzymywania siê zaka¿eñ na 
2

obszarach, gdzie zagêszczenie dzików wynosi co najmniej 15 osobników/1000 ha (1,5 osobnika/km ).

Odsetek dzików zaka¿onych (stosunek liczby zwierz¹t dodatnich przy u¿yciu metody real time PCR do 

ogólnej liczby badanych) liczony za okres od lutego 2014 r. do pocz¹tku lutego 2015 r. wyniós³ ok. 2%. W ujêciu 

rocznym widoczne s¹ pewne trendy sezonowe prewalencji. Po gwa³townym wzroœcie liczby przypadków w lipcu 

2014 r. i kilkumiesiêcznym (08.2014 - 01.2015) okresie stabilizacji (a nawet lekko malej¹cej tendencji), od lutego 

2015 r. obserwowany jest ponowny wzrost czêstoœci wystêpowania ASF w kraju (ryc. 4).

Przedstawiona powy¿ej analiza wskazuje na powolne, ale nie pozostawiaj¹ce w¹tpliwoœci 

rozprzestrzenianie siê geograficzne zaka¿eñ ASF u dzików. Niewielki œredni miesiêczny dystans szerzenia siê 

t³umaczyæ nale¿y behawiorem socjalno-przestrzennym dzików, który zosta³ doœæ szczegó³owo zbadany przy 

u¿yciu metod telemetrycznych na terenie nieodleg³ej Puszczy Bia³owieskiej (Podgórski, 2013). Z badañ 

Podgórskiego oraz w³asnych spostrze¿eñ wynika, ¿e stosunkowo powolna ekspansja ASF jest prawdopodobnie 

spowodowana kombinacj¹ 3 czynników:
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Ryc. 4. Sezonowe zmiany w czêstoœci wystêpowania przypadków ASF u dzików w Polsce
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a) g³ównie osiad³ym trybem ¿ycia i podejmowaniem dalszych wêdrówek przez niewielki odsetek populacji 

dzików (<10%): w badaniach Podgórskiego (2013) maksymalny zaobserwowany dystans wêdrówek nie 

przekracza³ 30 km, a zazwyczaj obejmowa³ kilka kilometrów;

b) znacznie wy¿sz¹ czêstotliwoœci¹ interakcji miêdzy osobnikami w obrêbie grup socjalnych (watah) ni¿ 

pomiêdzy nimi oraz niewielkim nak³adaniem siê area³ów osobników z ró¿nych grup, co utrudnia 

przekazywanie wirusa miêdzy grupami;

c) du¿¹ zjadliwoœci¹ wirusa, powoduj¹cego wysok¹ zachorowalnoœæ i œmiertelnoœæ, co w znacz¹cy sposób 

zmniejsza prawdopodobieñstwo, ¿e zaka¿ony dzik podejmie wêdrówkê na dalsz¹ odleg³oœæ.

Wydaje siê najbardziej prawdopodobne, ¿e transmisja zaka¿eñ i ekspansja ASF na nowe area³y mo¿e 

odbywaæ siê w dwojaki sposób:

üprzez kontakt bezpoœredni pomiêdzy dzikami nale¿¹cymi do ró¿nych grup socjalnych,

üprzez kontakt poœredni z padlin¹ dzików pad³ych (rzadziej z wydzielinami i wydalinami znajduj¹cymi siê 

w œció³ce), czemu sprzyja du¿a stabilnoœæ wirusa w œrodowisku.

Istotnym aspektem wp³ywaj¹cym na prognozê przebiegu epidemii jest liczba przypadków ASF 

stwierdzanych u œwiñ. Aktualnie funkcjonuje pogl¹d, ¿e epidemie ASF u dzików po pewnym czasie wygasaj¹, 

chyba ¿e populacja jest „zasilana” wirusem pochodz¹cym od œwiñ (Manelli i wsp., 1998; Mur i wsp., 2012). Nale¿y 

jednak podkreœliæ, ¿e powy¿sza hipoteza zosta³a sformu³owana w oparciu o doœwiadczenia z po³udnia Europy 

(Pó³wysep Iberyjski, Sardynia), o zdecydowanie odmiennym klimacie oraz rozpowszechnionym wolno- 

wybiegowym systemie chowu œwiñ, jak równie¿ wystêpowaniem stosunkowo du¿ej liczebnie populacji 

zdzicza³ych œwiñ. W œwietle badañ przeprowadzonych w Polsce, aktualnie mamy do czynienia z sytuacj¹ 

odwrotn¹, tzn. liczba przypadków u dzików (39 - stan na 15.03.2015 r.) znacznie przewy¿sza liczbê ognisk u œwiñ 

(3, w tym 2 na prze³omie lipca i sierpnia 2014 r.) i to w³aœnie dziki stanowi³y najprawdopodobniej Ÿród³o zaka¿enia 

dla œwiñ. Ponadto bardzo intensywny monitoring u œwiñ w zapowietrzonych powiatach daje gwarancjê wykrycia 

ASF na bardzo niskim poziomie zak³adanej prewalencji, dlatego hipotezê o tym, ¿e œwinie stanowi¹ Ÿród³o 

zaka¿enia dla dzików, mo¿na z du¿ym prawdopodobieñstwem odrzuciæ.

Przy prognozowaniu dalszego przebiegu epidemii ASF u dzików w Polsce nale¿y wzi¹æ pod uwagê kilka 

hipotetycznych scenariuszy rozwoju sytuacji. Jeden z nich zak³ada mo¿liwoœæ przesuwania siê ASF na po³udnie, 
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w kierunku powiatu hajnowskiego, gdzie zagêszczenie populacji wynosz¹ce ok. 2-3 dziki na km  mo¿e sprzyjaæ 

efektywnemu rozprzestrzenianiu siê choroby. Z epidemiologicznego punktu widzenia interesuj¹cy jest fakt, ¿e do 

tej pory w tym regionie zaka¿eñ nie wykryto. Mo¿na to do pewnego stopnia t³umaczyæ wystêpowaniem naturalnej 

bariery geograficznej w postaci Jeziora Siemianowskiego oraz rzeki Narew.

Z uwagi na fakt, ¿e zagêszczenie populacji dzików na zachód i pó³noc od obszaru zapowietrzonego jest 

ni¿sze (niekiedy znacznie), rozprzestrzenianie siê zaka¿eñ w tych kierunkach mo¿e byæ spowolnione, a liczba 

przypadków mniejsza. Oczywiœcie, analizuj¹c sytuacjê w pasie przygranicznym, nale¿y liczyæ siê z mo¿liwoœci¹ 

ponownego zawleczenia choroby z krajów dotkniêtych ASF, trudno jednak w tym miejscu o wiarygodne prognozy. 

Najbardziej istotne ze wzglêdu na konsekwencje epidemiologiczne i ekonomiczne jest ryzyko rozprzestrzenienia 

siê zaka¿eñ ASFV na dalekie odleg³oœci. W przypadku zaistnienia takiego scenariusza nale¿y bardziej liczyæ siê 

z mo¿liwoœci¹ przeniesienia wirusa za poœrednictwem cz³owieka (np. przez nielegalny wywóz dzików czy 

odpadów z zaka¿onych œwiñ ze strefy objêtej ograniczeniami).
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Prognozowanie rozwoju sytuacji w zakresie rozprzestrzeniania siê ASF zale¿y te¿ w du¿ym stopniu od 

zastosowanych metod zwalczania. W opinii ekspertów EFSA (Europejski Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa ¯ywnoœci), 

wybijanie dzików w regionach zapowietrzonych mo¿e nie tylko nie powstrzymaæ rozwoju epidemii, ale wrêcz byæ 

katalizatorem dalszego rozprzestrzeniania siê wirusa w populacji (EFSA, 2014). Przyczyn¹ jest z jednej strony 

„prowokowanie” dzików do rozproszenia i zajmowania nowych area³ów (a tym samym zawleczenia tam wirusa), 

a z drugiej strony tendencja do szybkiej odbudowy populacji przez zasiedlanie obszarów nowymi, wra¿liwymi na 

zaka¿enie osobnikami. Obawy te wydaj¹ siê jednak nie do koñca uzasadnione, podobnie jak w warunkach Polski 

b³êdne okaza³y siê sugestie, ¿e samoistnie utrzymywanie siê patogenu w populacji dzików trwa nie d³u¿ej ni¿ kilka 

miesiêcy, a sam wirus przyczyni siê w du¿ej mierze do depopulacji tego gatunku (EFSA, 2014). 

W œwietle dotychczasowych doœwiadczeñ Polski, alternatywna strategia zwalczania powinna zmierzaæ w 

pierwszej kolejnoœci do znacznej redukcji populacji œwiñ w regionach utrzymywania siê choroby u dzików. 

Przedostawanie siê wirusa z populacji dzików do œwiñ stwarza bowiem najwiêksze ryzyko rozprzestrzenienia siê 

wirusa na dalekie odleg³oœci, ze wzglêdu na niedaj¹c¹ siê precyzyjnie przewidzieæ dzia³alnoœæ cz³owieka. 

W odniesieniu do dzików, ograniczenie liczebnoœci populacji tych zwierz¹t do niskiego poziomu (np. poni¿ej 
2

1 osobnika/km ) mo¿e skutecznie utrudniæ szerzenie siê wirusa i ustabilizowanie siê zaka¿eñ na nowych 

obszarach, nawet w przypadku wymuszonego (na skutek intensywnego odstrza³u) przemieszczenia siê zwierz¹t. 

Nale¿y podkreœliæ, ¿e nie powinna to byæ strategia jednorazowa lecz d³ugofalowa, gdy¿ zaprzestanie dzia³añ 

w tym zakresie mo¿e prowadziæ do szybkiej repopulacji przez dziki i powrotu ASF. Wi¹¿e siê z tym równie¿ 

koniecznoœæ sta³ego utrzymywania intensywnej aktywnoœci w zakresie monitoringu w kierunku ASF celem 

szybkiego wykrycia ewentualnych nowych przypadków na terenach dotychczas wolnych od choroby.
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Do dnia 16 marca 2015 roku, wirus afrykañskiego pomoru œwiñ potwierdzono w 41 przypadkach u dzików 

oraz u 11 œwiñ w trzech ogniskach choroby.

Pierwszy przypadek ASF u dzików w Polsce potwierdzono w dniu 17 lutego 2014 roku, w miejscowoœci 

Grzybowszczyzna w gminie Szudzia³owo, w powiecie sokólskim, w odleg³oœci 800 metrów od granicy pañstwa 

z Bia³orusi¹. Zw³oki dzika znajdowa³y siê w zamarzniêtym rowie melioracyjnym. Drugi przypadek potwierdzono 

w dniu 18 lutego 2014 roku w miejscowoœci Ozierany Wielkie w gminie Krynki, w powiecie sokólskim, w odleg³oœci 

2,5 km od granicy bia³oruskiej, w odleg³oœci 15 km od pierwszego przypadku. Prawdopodobnym Ÿród³em 

wyst¹pienia dwóch pierwszych przypadków by³y transgraniczne przemieszczenia dzików. 

Kolejna fala przypadków (nastêpne 28) ASF u dzików mia³a miejsce w miesi¹cach maj - grudzieñ 2014 roku. 

Prawdopodobnie by³a efektem ograniczonej cyrkulacji wirusa na terytorium Polski. 

Pierwsze ognisko u œwiñ stwierdzono w dniu 23 lipca 2014 roku, w miejscowoœci Zielona w gminie Gródek, 

powiecie bia³ostockim, 3 km od granicy pañstwa. Chorobê stwierdzono u 5 sztuk œwiñ utrzymywanych w jednym 

gospodarstwie. Drugie ognisko stwierdzono w dniu 8 sierpnia 2014 roku w miejscowoœci Józefowo w gminie 

Gródek, w powiecie bia³ostockim, w odleg³oœci 13 km od granicy pañstwa. Chorobê potwierdzono w gospo-

darstwie, w którym utrzymywano jedn¹ œwiniê.

W sumie w roku 2014 stwierdzono 30 przypadków ASF u dzików i 2 ogniska u œwiñ.

W 2015 roku stwierdzono 11 przypadków ASF u dzików i jedno ognisko u œwiñ utrzymywanych w gospo-

darstwie zlokalizowanym w miejscowoœci Puci³ki w gminie Sokó³ka, w powiecie sokólskim.

Wszystkie przypadki i ogniska stwierdzono na ograniczonym obszarze 5 gmin w dwóch powiatach.

Obszar przygraniczny, na terenie którego stwierdzano pierwsze przypadki wirusa u dzików charakteryzuje 

siê niskim poziomem zagospodarowania terenu. Zw³oki dzików najczêœciej stwierdzano w miejscach trudno 

dostêpnych (graniczny rów z wod¹ lub teren leœny bagnisty, trudno dostêpne ostêpy leœne). Znajdowano zw³oki 

w bardzo ró¿nym stanie (zaawansowane stadium rozk³adu, tylko szcz¹tki lub tylko koœci), co ³¹cznie z lokalizacj¹ 

znajdowanych zw³ok stanowi³o znacz¹cy problem podczas realizacji zadañ zwi¹zanych z likwidacj¹ pad³ych 

zwierz¹t. W efekcie zw³oki unieszkodliwiano pod nadzorem powiatowego lekarza weterynarii w miejscu ich 

znalezienia.

W ka¿dym przypadku potwierdzenia choroby u œwiñ, w promieniu 3 km od ogniska, wyznaczano obszar 

zapowietrzony oraz obszar zagro¿ony w promieniu 10 km od ogniska. W ka¿dym z 3 ognisk wprowadzono 

przewidziane prawem dzia³ania administracyjne maj¹ce na celu jak najszybsz¹ i skuteczn¹ likwidacjê choroby. 

Ka¿dorazowo w wyznaczonych obszarach przeprowadzono spis i likwidacjê wszystkich œwiñ. Zw³oki œwiñ 

przekazywano do utylizacji w zak³adach utylizacyjnych. £¹cznie likwidacji poddano 407 œwiñ.

W ramach prowadzonego w latach 2011 - 2015 monitoringu, wyniki dodatnie w kierunku ASF stwierdzono 

u 31 dzików pad³ych oraz 10 odstrzelonych. Chorobê stwierdzono u 11 œwiñ w 3 ogniskach.
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Afrykañski pomór œwiñ - sytuacja epizootyczna 
w województwie podlaskim 

Przemys³aw Nawrocki
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bia³ymstoku



£¹cznie w roku 2014 w woj. podlaskim w ramach badañ monitoringowych zbadano 19773 œwinie oraz 7728 

dzików odstrzelonych. Zbadano równie¿ 384 dziki pad³e.

W roku 2015 zbadano 4439 œwiñ oraz 2030 dzików odstrzelonych i 69 pad³ych. Dane z monitoringu s¹ 

jednym ze Ÿróde³ informacji na temat dynamiki rozprzestrzeniania ASF.

W celu niedopuszczenia do rozprzestrzeniania siê afrykañskiego pomoru œwiñ na obszarze Polski, podjêto 

wzmo¿one œrodki prewencyjne na przejœciach granicznych województwa podlaskiego, polegaj¹ce miêdzy innymi 

na wy³o¿eniu mat dezynfekcyjnych, kontrolowanej dezynfekcji kó³ pojazdów i osób przekraczaj¹cych granicê 

pañstwa. Prowadzona jest równie¿ na szerok¹ skalê akcja informacyjna - plakaty w obrêbie przejœæ granicznych, 

ulotki informacyjne dla podró¿nych wje¿d¿aj¹cych na terytorium Polski.

Ponadto w ramach realizacji postanowieñ rozporz¹dzenia Komisji (WE) Nr 206/2009, na wszystkich 

przejœciach drogowych i kolejowych z Bia³orusi¹ s³u¿by celne dokonuj¹ kontroli baga¿u podró¿nych w celu 

udaremnienia prób nielegalnego wwozu na terytorium Polski ¿ywnoœci pochodzenia zwierzêcego.

£¹czna iloœæ skonfiskowanych produktów pochodzenia zwierzêcego, ujawnionych podczas kontroli 

baga¿u osobistego na przejœciach granicznych woj. podlaskiego w roku 2014 wynosi³a odpowiednio:

?Przejœcie graniczne Bobrowniki: 938,3 kg

?Przejœcie graniczne KuŸnica Bia³ostocka: 7665 kg

?Przejœcie graniczne Bia³owie¿a: 15,61 kg

?Przejœcie graniczne Po³owce: 232 kg

Dodatkowo w celu ograniczenia mo¿liwoœci rozprzestrzeniania siê wirusa ASF poza obszar przygraniczny 

Polski, s³u¿by weterynaryjne województwa podlaskiego nawi¹za³y œcis³¹ wspó³pracê z pozosta³ymi s³u¿bami 

porz¹dku publicznego (Stra¿ graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego, Policja).

Warto podkreœliæ, i¿ w latach 2014-2015 nie dosz³o do rozprzestrzenienia siê choroby na du¿¹ skalê. 

Stwierdzona maksymalna roczna odleg³oœæ od miejsca rozpoznania pierwszych przypadków wynios³a ok. 30 km 

wzd³u¿ granicy pañstwa i 18 km od wschodniej granicy pañstwa.

Aktualna sytuacja epizootyczna jest stabilna. Nie mo¿na jednak wykluczyæ dalszego rozprzestrzeniania siê 

choroby.
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Po przeanalizowaniu miesiêcy dzia³añ polegaj¹cych na zwalczaniu ASF na terenie powiatu bia³ostockiego 

mo¿na dojœæ do wniosku, ¿e najwa¿niejsze to:

I. Prawo
II. Œwiadomoœæ
III. Ludzie

Te trzy czynniki s¹ nierozerwalnie zwi¹zane ze sob¹. Napêdzaj¹c siê wzajemnie, tworz¹ w³aœciwie 

dzia³aj¹cy mechanizm. W przypadku dysfunkcji jednego z nich powstaj¹ trudnoœci, które rzutuj¹ na mo¿liwoœæ 

zapanowania nad sytuacj¹, niejednokrotnie uniemo¿liwiaj¹c panowanie nad ni¹.

PRAWO

?Podstawowym aktem prawnym dotycz¹cym ASF jest DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

2014/709/UE z dnia 9 paŸdziernika 2014 r. w sprawie œrodków kontroli w zakresie zdrowia zwierz¹t 

w odniesieniu do afrykañskiego pomoru œwiñ w niektórych pañstwach cz³onkowskich i uchylaj¹ca 

decyzjê wykonawcz¹ 2014/178/UE.

?W Polsce g³ównym aktem prawnym okreœlaj¹cym sposób zwalczania chorób zakaŸnych jest  USTAWA 

z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób zakaŸnych zwierz¹t. 

Œciœle powi¹zane z tym aktem w zakresie zwalczania ASF s¹ Rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 w sprawie œrodków podejmowanych w zwi¹zku 

z wyst¹pieniem u dzików afrykañskiego pomoru œwiñ.

?Rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 czerwca 2004 r. w sprawie zwalczania 

afrykañskiego pomoru œwiñ.

Jasno okreœlone sposoby postêpowania w poszczególnych aktach prawnych s¹ podstaw¹ szybkoœci

 i skutecznoœci dzia³ania. Zapisy poszczególnych aktów prawnych odnosz¹ce siê do ASF powinny byæ jasne, 

spójne, zrozumia³e dla wszystkich. W praktyce wygl¹da to inaczej.

Zagro¿enia dla sektora trzody chlewnej ze strony ASF

25 Warszawa, 2015 r.

Warunki konieczne 
do skutecznego zwalczania 
afrykañskiego pomoru œwiñ 

na poziomie powiatu

Dariusz Filianowicz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bia³ymstoku



W dwóch obecnie obowi¹zuj¹cych aktach prawnych, tj. Rozporz¹dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 31 marca 2014 oraz Rozporz¹dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2015 r. 

sprawie wprowadzenia w 2015 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu maj¹cego na celu 

wczesne wykrycie zaka¿eñ wirusem wywo³uj¹cym afrykañski pomór œwiñ i poszerzenie wiedzy na temat 

tej choroby oraz jej zwalczanie” - znajduj¹ siê zapisy wzajemnie siê wykluczaj¹ce.

?Je¿eli chcemy dowiedzieæ siê o sposobie postêpowania z tusz¹ dzika po odstrzale, to 

Rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 ( §11.2) mówi, ¿e:

Ka¿dy dzik odstrzelony na obszarze objêtym ograniczeniami albo na obszarze ochronnym jest 

niezw³ocznie dostarczany wraz ze wszystkimi czêœciami cia³a, w tym z narz¹dami wewnêtrznymi, do 

po³o¿onego na tym samym obszarze:

1) punktu skupu dziczyzny lub zak³adu obróbki dziczyzny lub

2) innego zak³adu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mog¹ byæ 

przechowywane tusze lub skóry dzików.

?Natomiast w Rozporz¹dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2015 r. sprawie 

wprowadzenia w 2015 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu maj¹cego na celu 

wczesne wykrycie zaka¿eñ wirusem wywo³uj¹cym afrykañski pomór œwiñ i poszerzenie wiedzy 

na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” - czytamy:

Ka¿dy odstrzelony dzik na obszarze po³o¿onym w strefie I B przeznaczony do wysy³ki na obszar 

po³o¿ony w strefie II jest niezw³ocznie dostarczany do po³o¿onego na tym samym obszarze:

1) punktu skupu dziczyzny lub zak³adu obróbki dziczyzny lub

2) innego zak³adu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mog¹ byæ 

przechowywane tusze lub skóry dzików.

Równie¿ podobne rozbie¿noœci dotycz¹ pobierania prób od odstrzelonych dzików do badañ.

?Rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 (§15. 1)

Powiatowy lekarz weterynarii pobiera próbki do badañ w kierunku afrykañskiego pomoru œwiñ:

1) z ka¿dego dzika pad³ego lub odstrzelonego na obszarze ochronnym albo na obszarze 

objêtym ograniczeniami, lub dostarczonego do po³o¿onych na tych obszarach punktów lub 

zak³adów, o których mowa w § 11 ust. 2;

?Rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2015 r. sprawie 

wprowadzenia w 2015 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu maj¹cego na celu 

wczesne wykrycie zaka¿eñ wirusem wywo³uj¹cym afrykañski pomór œwiñ i poszerzenie wiedzy 

na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”

Strefa I B - na obszarze po³o¿onym w strefie I B urzêdowy lekarz weterynarii pobiera próbki do badañ 

laboratoryjnych w kierunku wykrycia ASF, o których mowa w §15 rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie œrodków podejmowanych w zwi¹zku 

z wyst¹pieniem u dzików afrykañskiego pomoru œwiñ, od ka¿dego pad³ego dzika, w tym od dzików 

zabitych podczas wypadków drogowych oraz innych zdarzeñ i ka¿dego odstrzelonego dzika 

przeznaczonego do wysy³ki na obszar po³o¿ony w strefie II.
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Taki stan rzeczy prowadzi do:

üodmiennej interpretacji prawa w ró¿nych Inspektoratach Weterynarii (IW) oraz powi¹zanych w zwal-

czaniu ASF s³u¿b,

üw¹tpliwoœci kó³ ³owieckich z obszaru ochronnego zwi¹zane z zagospodarowaniem tuszy dzika po 

odstrzale w kwestii pobierania prób. Z doœwiadczenia wiadomo, ¿e myœliwi najczêœciej wybieraj¹ 

wersjê dla siebie najbardziej korzystn¹,

üobawy PLW dotycz¹ce utraty kontroli nad wystêpowaniem ASF u dzików (w zwi¹zku z kolejnymi 

przypadkami w obszarze objêtym ograniczeniami).

Pobieranie krwi od dzików odstrzelonych na terenach gmin znajduj¹cych siê w obszarze ochronnym, a 

s¹siaduj¹cych z obszarem objêtym ograniczeniami, powinno byæ obligatoryjne - tylko takie postêpowanie pozwoli 

na kontrolowanie sytuacji.

Odrêbn¹ kwesti¹ jest pobieranie krwi do badañ od œwiñ ubijanych na u¿ytek w³asny tylko w przypadku 

podejrzenia ASF - na obszarze objêtym ograniczeniami. Na terenie gmin, gdzie wyst¹pi³y przypadki ASF, zasadne 

jest pobieranie krwi do badañ od wszystkich œwiñ zg³oszonych do uboju na u¿ytek w³asny, a po otrzymaniu 

ujemnego wyniku badania laboratoryjnego zezwolenie na ubój, oczywiœcie z przeprowadzeniem badania przed 

i poubojowego. Pozostaje do przeanalizowania koszt takiego badania, który wymaga dojazdu i pobytu lekarza 

przez kilka godzin w gospodarstwie za cenê urzêdow¹ 11 z³.

Podsumowuj¹c, prawo jasne i spójne bêdzie podstaw¹ skutecznoœci dzia³ania. Nie bêdzie powodowa³o 

niepotrzebnych polemik, domys³ów czy napiêæ.

ŒWIADOMOŒÆ

1. Œwiadomoœæ obowi¹zuj¹cego prawa,

2. Œwiadomoœæ zachowania procedur sanitarnych,

3. Œwiadomoœæ zagro¿enia,

4. Œwiadomoœæ potrzeby wspó³dzia³ania.

1. Œwiadomoœæ obowi¹zuj¹cego prawa, to obowi¹zki posiadaczy zwierz¹t zwi¹zane ze zwalczaniem 

ASF. Tylko œcis³e przestrzeganie nakazów i zakazów z poszczególnych aktów prawnych jest gwarancj¹ 

minimalnego ryzyka rozprzestrzeniania siê choroby.

Kampanie informacyjne pomagaj¹ uœwiadomiæ hodowcom i spo³eczeñstwu wagê problemu jakim jest 

afrykañski pomór œwiñ. Jednak¿e powinny byæ one prowadzone w sposób rzetelny.

Je¿eli w ulotkach informacyjnych pojawia siê zapis:

„za œwinie zabite, poddane ubojowi oraz pad³e w wyniku zastosowanych zabiegów nakazanych przez 

IW przy zwalczaniu afrykañskiego pomoru œwiñ przys³uguje odszkodowanie ze œrodków bud¿etu 

pañstwa” ( art. 49 ust. 1, Ustawy o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób zakaŸnych 

zwierz¹t) - jest to informacja niepe³na, nierzetelna, mog¹ca wprowadziæ w b³¹d posiadacza zwierz¹t, 

gdy¿ nie wspomina o zapisach art. 49 ust. 7, który okreœla katalog zdarzeñ kiedy odszkodowanie nie 

przys³uguje:
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ügdy posiadacz zwierzêcia nie zastosowa³ siê do obowi¹zków okreœlonych w przepisach 

o systemie identyfikacji i rejestracji zwierz¹t, np.

üwprowadzenie zwierz¹t nieoznakowanych

übrak rejestracji siedziby stada

übrak zarejestrowanych zwierz¹t w ARiMR (…)

Powiatowi lekarze weterynarii zwalczaj¹cy ASF w obszarach zapowietrzonych i zagro¿onych do dnia 

dzisiejszego odczuwaj¹ skutki tych informacji zawartych w ulotkach. Wielokrotnie musimy siê t³umaczyæ, 

dlaczego w³aœciciele œwiñ zabitych z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej nie otrzymali odszkodowañ. Wyp³ata 

odszkodowañ w wiêkszoœci przypadków nie by³a mo¿liwa, poniewa¿ stada i œwinie nie by³y zarejestrowane 

w ARiMR. Jedyn¹ mo¿liwoœci¹ otrzymania jakiejkolwiek rekompensaty za zabite œwinie by³o wyst¹pienie do 

wojewódzkiego lekarza weterynarii o przyznanie nagrody za pomoc przy zwalczaniu ASF. Pomimo przyznanych 

przez WLW nagród, posiadacze œwiñ czuj¹ siê oszukani, maj¹c pretensje do powiatowych lekarzy weterynarii.

2. Œwiadomoœæ zachowania procedur sanitarnych

Niezbêdnym i wydawa³oby siê oczywistym warunkiem skutecznego zwalczania i zapobiegania chorobie 

zakaŸnej jest zachowanie zasad sanitarno - higienicznych:

?ogrodzenie terenu gospodarstwa,

?zabezpieczenie budynków inwentarskich przed dostêpem zwierz¹t z zewn¹trz,

?posiadanie mat i œrodków dezynfekcyjnych,

?tablice informacyjne „Osobom nieupowa¿nionym wstêp wzbroniony”,

?stosowanie odzie¿y ochronnej,

?higiena osobista,

?myœliwy - hodowca œwiñ - œwiadomoœæ zagro¿enia, zakaz obs³ugi zwierz¹t przez 72 godziny po polowaniu. 

Niestety, w praktyce okaza³o siê, ¿e zasady te s¹ najmniej przestrzegane przez w³aœcicieli œwiñ, 

szczególnie w ma³ych gospodarstwach, gdzie mówienie o zachowaniu jakichkolwiek procedur bioasekuracji jest 

k³amstwem. Jednak to w³aœnie ci rolnicy najsilniej domagali siê odszkodowañ, pomimo niestosowania siê do 

nakazów i zakazów okreœlonych prawem.

3. Œwiadomoœæ zagro¿enia

Bardzo wa¿n¹ rzecz¹ jest œwiadomoœæ zagro¿enia ASF. Niestety, podczas kontroli spotykamy siê nawet ze 

stwierdzeniami, ¿e ¿adnego ASF nie ma, i ¿e jest to kwestia polityczna, wymyœlona, aby zniszczyæ polski rynek 

wieprzowiny.

Tylko szeroko zakrojona ogólnospo³eczna, ogólnokrajowa kampania informacyjna mo¿e sprawiæ, ¿e 

spo³eczeñstwo uzna ASF za realne olbrzymie zagro¿enie, przynosz¹ce wielkie straty dla naszego kraju. 

Ekonomiczne skutki wyst¹pienia ASF w Polsce ju¿ s¹ dotkliwie odczuwane, szczególnie przez producentów 

trzody chlewnej i rynek miêsny. Niestety, powiatowi lekarze weterynarii spotykaj¹ siê z bagatelizowaniem 

zagro¿enia. Przyk³adem s¹ organizowane na terenach, na których wystêpuje ASF, rajdy samochodowe, 

rowerowe oraz piesze. Dochodz¹ kwestie zwi¹zane ze zbieraniem runa leœnego oraz poszukiwanie tzw. „zrzutów” 

w okresie wczesnowiosennym, co powoduje p³oszenie dzików i ich niekontrolowan¹ migracjê.
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Aby PLW móg³ zarz¹dzaæ ryzykiem oraz szybko i skutecznie dzia³aæ w sytuacji kryzysowej, powinien 

dok³adnie znaæ stan pog³owia œwiñ i iloœæ gospodarstw na podleg³ym sobie terenie. Niestety, czêsto okazuje siê, ¿e 

iloœæ zarejestrowanych stad oraz œwiñ w systemie IRZ nie pokrywaj¹ siê ze stanem faktycznym. Podczas likwidacji 

pierwszego ogniska stwierdzono 5 razy wiêcej niezarejestrowanych siedzib stad ni¿ zarejestrowanych w systemie 

IRZ (System Identyfikacji i Rejestracji Zwierz¹t). Ustalenie dok³adnej lokalizacji stad oraz liczby zwierz¹t zajê³o 

du¿o czasu i zaanga¿owania wielu lekarzy weterynarii.

4. Œwiadomoœæ potrzeby wspó³dzia³ania

Aby skutecznie zwalczaæ jak¹kolwiek chorobê zakaŸn¹, wspó³dzia³aæ musz¹ wszystkie zaanga¿owane 

strony, pocz¹wszy od hodowców zwierz¹t, poprzez PCZK (Powiatowe Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego), 

sektor utylizacyjny, nadleœnictwa i myœliwych.

Inspekcja Weterynaryjna, jako jednostka wiod¹ca w zwalczaniu ASF, powinna otrzymywaæ skuteczn¹ 

pomoc od wszystkich zainteresowanych stron. Wszystkie zaanga¿owane s³u¿by powinny opracowaæ 

dostosowane do sytuacji procedury dzia³añ, które zostan¹ wdro¿one w przypadku wyst¹pienia zagro¿enia. 

Procedury te powinny byæ opracowywane wspólnie i wszyscy powinni okreœliæ swoje kompetencje i zadania. Nie 

mo¿e mieæ miejsca sytuacja, gdy na jedn¹ s³u¿bê spada obowi¹zek opracowania „Procedury dla Wszystkich”, 

a jak póŸniej w praktyce siê okaza³o - samodzielnego jej wykonywania.

S³abym ogniwem w realizacji dzia³añ okaza³y siê kwestie utylizacji. Na przyk³ad  zak³ady utylizacyjne:

?odmawiaj¹ odbierania zw³ok pad³ych dzików, pomimo podpisanych umów z urzêdami gmin,

?nie wykazuj¹ zainteresowania podpisaniem umowy z PLW,

?w przypadku koniecznoœci odebrania tusz dzików po wyst¹pieniu ASF w ch³odni ustalaj¹ bardzo 

wysokie stawki,

Sytuacja taka pocz¹tkowo spowodowa³a znaczn¹ nerwowoœæ i trudnoœci w utylizacji tusz pad³ych dzików, 

a obecnie odnosi siê do odbierania dzików z odstrza³u redukcyjnego. Problem ten jak dot¹d nie dotyczy dzików 

zabitych w kolizjach drogowych.

W zaistnia³ej sytuacji dodatkowo niepokoj¹cym elementem jest fakt, ¿e gminy nie maj¹ wyznaczonych 

grzebowisk.

LUDZIE

Na wszelkie poprzednie czynniki najwiêkszy wp³yw maj¹ ludzie. To ludzie kszta³tuj¹ œwiadomoœæ , tworz¹ 

prawo oraz poprzez swoje dzia³ania doprowadzaj¹ do szybkiej likwidacji chorób czy wrêcz odwrotnie. Tylko 

wspó³dzia³anie wszystkich s³u¿b, samorz¹dów, myœliwych, inspekcji oraz w³aœcicieli zwierz¹t mo¿e skutecznie 

zapobiegaæ szerzeniu siê ASF, jak te¿ likwidacji zagro¿enia.

Czynnik ludzki bêd¹cy motorem wszystkich poczynañ zwi¹zanych ze zwalczaniem choroby okaza³ siê 

w niektórych przypadkach czynnikiem najbardziej zawodnym, co mia³o ogromny wp³yw na rozwój sytuacji w 

trakcie zwalczania afrykañskiego pomoru œwiñ, np.:

?problemy z p³ynnoœci¹ przekazywania informacji w dó³,

?unikanie uczestnictwa w czynnoœciach przy zwalczaniu ASF w przypadku pad³ych dzików,

?problem z kontaktem po godzinach pracy urzêdów gmin,
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?trudnoœci w realizowaniu zapisów porozumieñ i procedur,

?czêsty brak wspó³pracy w³aœcicieli œwiñ z IW czy urzêdowymi wyznaczonymi lekarzami weterynarii 

w trakcie wykonywanych czynnoœci urzêdowych - perlustracji gospodarstw,

?groŸby s³ownie, nawet z u¿yciem niebezpiecznych narzêdzi. Dziêki sprawnej wspó³pracy z policj¹ uda³o 

siê przeprowadziæ wszelkie czynnoœci zwi¹zane ze zwalczaniem ASF.

To ludzie wszystkich zaanga¿owanych s³u¿b oraz na wszystkich szczeblach w³adzy, jak równie¿ 

posiadacze zwierz¹t mog¹ zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu siê ASF. Najwiêkszy ciê¿ar spoczywa jednak 

na IW i osobach tam pracuj¹cych. Pomimo niedoborów kadrowych oraz nieadekwatnych do zaanga¿owania 

i nak³adu pracy zarobkom, wszyscy pracownicy IW stanêli na wysokoœci zadania, dzia³ali na 150 i wiêcej procent 

swoich mo¿liwoœci i pok³adanych w nich oczekiwaniach. Tylko wykszta³cone i doœwiadczone kadry s¹ w stanie 

szybko przyst¹piæ do dzia³ania. Niestety, pracownicy IW odchodz¹ z pracy w poszukiwaniu lepszych warunków 

p³acowych, a znalezienie nowych doœwiadczonych pracowników jest niemo¿liwe, w wiêkszoœci og³aszane nabory 

pozostaj¹ bez odzewu. Taki stan rzeczy budzi wielkie obawy PLW na przysz³oœæ.
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Produkcja œwiñ w Polsce nigdy w historii nie by³a tak zagro¿ona z powodów chorobowych, jak to ma miejsce 

obecnie. Przyczyn¹ tego stanu rzeczy jest najgroŸniejsza choroba œwiñ - afrykañski pomór œwiñ (African Swine 

Fever - ASF). Choroba ta wystêpuje od kilku lat endemicznie w Rosji oraz na Bia³orusi. Du¿¹ dynamikê szerzenia 

ASF rejestruje siê w ostatnich tygodniach na £otwie. 

Od lutego 2014 roku ASF wystêpuje tak¿e w Polsce. Do dnia 13.10.2014r. stwierdzono w naszym kraju 18 
1)przypadków ASF u dzików i dwa ogniska tej choroby u œwiñ . Wszystkie te zdarzenia mia³y miejsce na Podlasiu - 

w powiecie bia³ostockim i sokólskim. Wirus ASF stwierdzano w 15 przypadkach u pad³ych dzików znalezionych tu¿ 

przy granicy lub maksymalnie kilka kilometrów od granicy z Bia³orusi¹ i raz u dzika odstrzelonego w ramach tzw. 

odstrza³u redukcyjnego. Niestety, w dwóch przypadkach chorobê zdiagnozowano u œwiñ domowych. Pierwsze 

ognisko wykryto 27.07.2014 r w gospodarstwie licz¹cym 5 œwiñ, zlokalizowanym w gminie Gródek w powiecie 

bia³ostockim. W³aœciciel gospodarstwa nie przestrzega³ ¿adnych zasad bioasekuracji. Fakt zachorowañ œwiñ 

zg³osi³ z opóŸnieniem - po padniêciu trzech z piêciu œwiñ, które posiada³, co mog³o byæ przyczyn¹ 

rozprzestrzenienia siê choroby do innych chlewni, do czego szczêœliwie nie dosz³o. Drugie ognisko stwierdzono 

8.08.2014, równie¿ w gminie Gródek w gospodarstwie posiadaj¹cym jedn¹ œwiniê, która zachorowa³a 

z klasycznymi objawami klinicznymi i typowymi dla ASF zmianami klinicznymi. W gospodarstwie tym te¿ nie 

przestrzegano ¿adnych zasad bioasekuracji. Gospodarstwa po³o¿one s¹ w odleg³oœci oko³o 15 km od siebie.

Z niepokojem obserwuje siê narastaj¹ce tempo szerzenia siê ASF u dzików (ryc.1), co mo¿e w krótkim 

czasie staæ siê przyczyn¹ powa¿nych problemów w populacji trzody chlewnej. Na rycinie 1 przedstawiono 

lokalizacjê przypadków i ognisk ASF w Polsce oraz na Litwie i £otwie. Brak jest rzetelnych danych co do sytuacji 

w omawianym zakresie na Bia³orusi i w Rosji. Ze zrozumia³ych wzglêdów niepe³ne s¹ dane z Ukrainy, gdzie 

kontrolowanie sytuacji jest bardzo trudne, a liczba ognisk i przypadków roœnie.

Niepokoj¹cy jest brak zrozumienia problemu i niedocenianie zagro¿enia, przede wszystkim przez znaczny 

odsetek samych zainteresowanych, w tym g³ównie w³aœcicieli ma³ych gospodarstw przyzagrodowych, które poza 

dzikami de facto stanowi¹ najbardziej prawdopodobny wektor w ewentualnym szerzeniu siê ASF w Polsce. 

Powszechne jest lekcewa¿enie podstawowych zasad bioasekuracji, co zauwa¿alne jest przede wszystkim 

w przypadku tych w³aœnie obiektów. 
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Zygmunt Pejsak
Pañstwowy Instytut Weterynaryjny - Pañstwowy Instytut Badawczy w Pu³awach

1)W chwili oddania do druku niniejszego opracowania stwierdzono 67 przypadków ASF u dzików i 3 ogniska u œwiñ.



Jakkolwiek sporo siê o ASF w Polsce mówi i pisze, to nawet wœród najbardziej wydawa³oby siê 

zainteresowanych produkcj¹, zauwa¿a siê niedostatki na temat najwa¿niejszego w tej chwili w obszarze produkcji 

œwiñ problemu, i co istotne - nie docenia siê ogromu strat ekonomicznych do jakich mo¿e doprowadziæ 

rozprzestrzenianie siê ASF w naszym kraju.

G³ównym problemem w aspekcie ASF jest rosn¹ca - szczególnie na wschodzie kraju - populacja dzików. 

Dlatego jak najszybciej powinny byæ wdro¿one intensywne dzia³ania ukierunkowane na istotne ograniczenie ich 

populacji. Odnosi siê to szczególnie do Podlasia. Jednoczeœnie przymusowo zaprzestaæ powinni chowu œwiñ 

wszyscy ci, którzy lekcewa¿¹ podstawowe zasady bioasekuracji. 

Jak wskazuj¹ dane epizootyczne, dziki s¹ w tej chwili g³ównym wektorem w szerzeniu siê ASF - nie tylko 

w Polsce, ale tak¿e na Litwie i £otwie. Dowodem na to s¹ miedzy innymi wyniki badañ laboratoryjnych. W tym 
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miejscu warto dodaæ, ¿e Polska jest krajem, w którym badañ laboratoryjnych w kierunku ASF wykonano najwiêcej 

w skali œwiata. Tylko w 2014 roku, w okresie pierwszych 7 miesiêcy, przeprowadzono prawie 15 000 tego typu 

badañ (tab.1).

Zdaj¹c sobie sprawê z tego, ¿e najwa¿niejszym czynnikiem w zapobieganiu ASF jest uporczywie 

powtarzana wiedza dotycz¹ca omawianego zagadnienia, poni¿ej przedstawiono wa¿ne dane z zakresu 

wystêpowania, patogenezy i zwalczania ASF.

Wyst¹pienie ASF w Polsce zwi¹zane jest z tak zwan¹ „now¹ er¹” w zakresie wystêpowania ASF. Jej 

pocz¹tek datuje siê na czerwiec 2007 r. Szóstego czerwca 2007 r. OIE opublikowa³o pierwszy raport o wyst¹pieniu 

choroby w mieœcie Poti na wschodnim wybrze¿u Morza Czarnego na terytorium Gruzji. Pierwsze zachorowania 

zarejestrowano tam w kwietniu 2007 r., a choroba zosta³a rozpoznana dopiero w czerwcu, po wykonaniu badañ 

diagnostycznych w laboratorium referencyjnym w Anglii. Konsekwencj¹ takiego stanu rzeczy, tj. tak d³ugiego 

czasu do postawienia ostatecznego rozpoznania, by³o szybkie rozprzestrzenianie siê infekcji w Gruzji, a 

nastêpnie tak¿e poza jej terytorium.

Do chwili obecnej ASF szerzy siê praktycznie ca³y czas na terytorium Rosji. Dotar³ do Bia³orusi i Polski oraz 

na Ukrainê, Litwê, £otwê i Estoniê. Najwiêcej przypadków i ognisk stwierdzono w ostatnich 3 miesi¹cach w Estonii 

- ponad 100. Niejasna jest sytuacja w Bia³orusi. Jakkolwiek oficjalnie ASF w tym kraju nie wystêpuje, to w ostatnich 

dniach wed³ug oficjalnych danych rosyjskich stwierdzono obecnoœæ tego wirusa w wêdlinach eksportowanych z 

Bia³orusi do Rosji.

W dniu 14 lutego 2014 r. potwierdzono pierwszy przypadek ASF w Polsce, bêd¹cy jednoczeœnie drugim 

przypadkiem ASF w Unii Europejskiej (UE). Materia³ genetyczny wirusa ASF wykryto u pad³ego dzika 

znalezionego w pobli¿u wsi Grzybowszczyzna gm. Szudzia³owo, pow. sokólski, woj. podlaskie, oko³o 900 m od 

granicy z Bia³orusi¹. Trzy dni póŸniej, 17.02.2014 r. wykryto drugi przypadek ASF w Polsce - w odleg³oœci oko³o 

dwa km od granicy z Bia³orusi¹ i w przybli¿eniu 15 km od pierwszego przypadku ASF. Jak ju¿ wspomniano kolejne 

przypadki u pad³ych dzików stwierdzano te¿ w tej okolicy. Podobnie sytuacja przedstawia siê je¿eli chodzi o dwa 

ogniska ASF u œwiñ. Po 97 dniach stwierdzono w Polsce trzeci przypadek ASF - te¿ w powiecie sokólskim.

Przedstawione dane wskazuj¹ jednoznacznie na niekorzystn¹ sytuacjê w zakresie ASF w Polsce i krajach 

s¹siaduj¹cych z Polsk¹ wzd³u¿ naszej wschodniej granicy.

Powodem rozwlekania wirusa ASF za wschodni¹ granic¹ Polski by³o przede wszystkim nieprzestrzeganie 

zasad bioasekuracji, w tym zw³aszcza brak b¹dŸ niew³aœciwa dezynfekcja œrodków transportu, stosowanie zlewek 

kuchennych w ¿ywieniu œwiñ, nielegalny transport miêsa od œwiñ zaka¿onych, wyrzucanie pad³ych z powodu ASF 

œwiñ do lasu lub niekontrolowane przemieszczanie siê zaka¿onych zwierz¹t, zw³aszcza dzików.
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Liczba próbek

Œwinie Dziki Razem

2011

2012

2013

Rok

01.01. - 31.07.2014

Razem

244

208

1 672

10 554

12 678

88

1 282

11 693

7 690

20 7532

332

1 490

13 365

18 245

33 432

Tab. 1. Liczba i wyniki badañ œwiñ i dzików w kierunku ASF w okresie od 2011 r. do koñca lipca 2014 r. w ramach 
monitoringu sytuacji epizootycznej w zakresie ASF w Polsce



Aktualnie uwa¿a siê, ¿e choroba wystêpuje na terytorium Kaukazu i Rosji endemicznie, co zwiêksza skalê 

ryzyka rozwleczenia wirusa ASF (ASFV). W zwi¹zku z brakiem dok³adnych danych odnoœnie wystêpowania 

i liczby dzików oraz faktem, ¿e mog¹ one przemieszczaæ siê na doœæ znaczne odleg³oœci, przekraczaj¹c granice 

pañstwowe, kontrolowanie zarazy mo¿e tak¿e utrudniaæ doœæ powszechne - jak siê wydaje - wystêpowanie ASF 

u dzików. Ryzyko wprowadzania ASFV do Polski i zarazem UE zwiêksza fakt podjêcia decyzji o ca³kowitej 

depopulacji dzików na Bia³orusi oraz depopulacji dzików do poziomu 10% obecnej populacji na Litwie.

Czynnik odpowiedzialny za wyst¹pienie choroby

Czynnikiem etiologicznym choroby jest wirus ASF. Namna¿a siê on przede wszystkim w cytoplazmie 

komórek polimorfonuklearnych, g³ównie monocytów i makrofagów, ale równie¿ w komórkach œródb³onka 

i nab³onka, w hepatocytach, trombocytach i neutrofilach. Na podkreœlenie zas³uguje znaczna opornoœæ ASFV na 

dzia³anie czynników œrodowiskowych, np. temperatury czy czynników chemicznych, w tym na zmiany pH.

Spoœród œrodków chemicznych najsilniej dzia³a na zarazek 2% roztwór sody ¿r¹cej. Dzia³anie niszcz¹ce 

i dezynfekcyjne wykazuj¹ tak¿e detergenty, podchloryn sodu, aldehyd glutarowy, œrodki zasadowe, 

rozpuszczalniki lipidowe i Virkon S.

G³ówne Ÿród³o (naturalny rezerwuar) wirusa dla œwiñ stanowi¹ zwierzêta chore - œwinie lub dziki, zwierzêta 

bêd¹ce bezobjawowymi nosicielami i siewcami zarazka lub ozdrowieñcy. W niektórych regionach, m.in. 

w Hiszpanii, rezerwuarem zarazka s¹ te¿ kleszcze.

U zwierz¹t zaka¿onych ASFV powstaj¹ przeciwcia³a precypituj¹ce, wi¹¿¹ce dope³niacz i hamuj¹ce odczyn 

hemadsorpcji, natomiast uwa¿a siê, ¿e ASFV nie indukuje powstawania przeciwcia³ neutralizuj¹cych. Umo¿liwia 

to wieloletnie przetrwanie zarazka we krwi i w tkankach œwiñ ozdrowieñców.

Odpornoœæ nabyta po zaka¿eniu ASFV jest bardzo s³aba. Przyczyn¹ takiego stanu rzeczy s¹ s³abe 

w³aœciwoœci uodporniaj¹ce wirusa oraz jego zmiennoœæ antygenowa i zmienna wirulencja.

Na podkreœlenie zas³uguje fakt, ¿e swoiste przeciwcia³a klasy IgM mo¿na wykrywaæ we krwi ju¿ w 4 dni po 

infekcji, a IgG pojawiaj¹ siê ju¿ w 6-8 dni po zaka¿eniu i utrzymuj¹ siê przez bardzo d³ugi okres czasu. Ich poziom 

osi¹ga zwykle maksimum w 5-6 tygodni po zaka¿eniu, przy czym we krwi mo¿e znajdowaæ siê równoczeœnie 

wirus.

Objawy kliniczne

Okres inkubacji choroby wynosi przeciêtnie 4-8 dni, ale mo¿e byæ krótszy lub d³u¿szy w zale¿noœci od 

stopnia zjadliwoœci zarazka. Rozró¿nia siê postaæ nadostr¹ (charakteryzuj¹ j¹ nag³e padniêcia, bez objawów 

towarzysz¹cych), postaæ ostr¹, podostr¹, przewlek³¹ oraz utajon¹. 

Objawy kliniczne i przebieg choroby zale¿¹ od tego jakie narz¹dy uleg³y uszkodzeniu. Najbardziej 

dramatyczne objawy kliniczne i zmiany sekcyjne towarzysz¹ ostremu przebiegowi infekcji. Pierwszym i jedynym 
oobjawem klinicznym choroby jest wzrost wewnêtrznej ciep³oty cia³a do 41 - 42 C. Gor¹czkuj¹ce œwinie (wed³ug 

obserwacji w³asnych) maj¹ os³abiony apetyt, a nie jak to siê czêsto podaje w podrêcznikach „na ogó³ zachowany 

apetyt”, wykazuj¹ objawy podniecenia lub du¿o le¿¹. W koñcowej fazie choroby gor¹czka spada, zauwa¿a siê 
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objawy pora¿enne i zaburzenia w oddychaniu. Stan taki utrzymuje siê przez 2-3 dni. Tu¿ przed œmierci¹ rejestruje 

siê spadek wewnêtrznej ciep³oty cia³a poni¿ej normy. Wtedy pojawiaj¹ siê inne objawy kliniczne (dusznoœæ, 

wyp³yw krwisty z pyska), które ulegaj¹ szybkiemu nasileniu i powoduj¹ œmieræ zwierz¹t. Do najczêœciej 

spotykanych objawów klinicznych, które powstaj¹ po spadku gor¹czki i poprzedzaj¹ œmieræ zwierz¹t chorych 

nale¿¹: sinica skóry uszu, brzucha i boków cia³a, drobne lecz liczne wybroczyny w skórze, dusznoœæ, pienisty 

wyp³yw z nosa, wyp³yw z worka spojówkowego, biegunka, czêsto z domieszk¹ krwi, wymioty oraz niedow³ad zadu. 

WskaŸnik zachorowalnoœci i œmiertelnoœci siêga do 100% zwierz¹t.

Warto pamiêtaæ to, na co wskazuj¹ wyniki najnowszych obserwacji. Wykazano, ¿e w przypadku kontaktu 

œwini zdrowej ze œwini¹ zaka¿on¹, u œwini zdrowej pierwsze objawy kliniczne choroby pojawiaj¹ siê dopiero oko³o 

10 i wiêcej dni po kontakcie.

Rozpoznanie

Szybkie i prawid³owe rozpoznanie choroby ma zasadnicze znaczenie, jest podstaw¹ eradykacji choroby 

i monitorowania sytuacji epizootycznej. W zwi¹zku z raczej wolnym szerzeniem siê choroby ogromn¹ rolê 

odgrywa spostrzegawczoœæ hodowcy œwiñ i szybkie zg³aszanie lekarzowi weterynarii wszelkich podejrzeñ.

W diagnozie, obok obrazu klinicznego oraz zmian sekcyjnych, pomocne jest dochodzenie 

epizootiologiczne.

Do badañ laboratoryjnych pobiera siê próbki tkanek zwierz¹t ¿ywych wykazuj¹cych objawy chorobowe, 

zabitych lub pad³ych. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce rodzaju materia³u oraz sposobu jego zapakowania 

i wysy³ki do Krajowego Laboratorium Referencyjnego w zakresie ASF w PIWet-PIB w Pu³awach s¹ podane na 

stronie www.piwet.pulawy.pl. Ogólnie stwierdziæ mo¿na, ¿e najlepszym materia³em do badañ jest krew (pobrana 

na skrzep), œledziona, nerki lub wêz³y ch³onne.

Laboratoryjne rozpoznanie choroby obejmuje:

?wykrywanie wirusa,

?wykrywanie materia³u genetycznego wirusa ASF; materia³ genetyczny wirusa mo¿na wykryæ 

w migda³kach w 3 dni po zaka¿eniu, a w pe³nej krwi (z dodatkiem œrodka przeciwkrzepliwego - 

antykoagulantu) nawet 2 dni po zaka¿eniu,

?wykrywanie obecnoœci przeciwcia³; badania serologiczne maj¹ bardzo du¿e znaczenie, bowiem brak 

jest przeciwcia³ poszczepiennych. Swoiste IgG mo¿na wykrywaæ pocz¹wszy od 7-12 dnia po infekcji 

i utrzymuj¹ siê one przez bardzo d³ugi okres czasu. Badania serologiczne maj¹ szczególne znaczenie 

przy rozpoznawaniu podostrej lub przewlek³ej postaci choroby oraz przy opracowywaniu i realizacji 

programów eradykacji i wykrywaniu nosicieli zarazka.

Zwalczanie

Dotychczas nie opracowano szczepionki przeciw ASF, st¹d zwalczanie choroby odbywa siê wy³¹cznie 

metodami administracyjnymi. Polegaj¹ one na wybiciu wszystkich œwiñ znajduj¹cych siê w zaka¿onym stadzie 

oraz ich utylizacji. Ponadto w konsekwencji stwierdzenia ogniska ASF wokó³ niego tworzony jest okrêg 
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zapowietrzony - o œrednicy 3 km - oraz okrêg zagro¿ony o œrednicy kolejnych 7 km. W okrêgu zapowietrzonym 

likwidowane s¹ wszystkie stada œwiñ. Natomiast w okrêgu zagro¿onym wprowadzone zostaj¹ rygorystyczne 

ograniczenia w zakresie obrotu trzod¹ chlewn¹, co w konsekwencji uniemo¿liwia sprzeda¿ i wyprowadzenie œwiñ 

poza strefê. W rezultacie i te œwinie z powodu niemo¿noœci spe³nienia wymogów dobrostanu zostaj¹ zabite 

i poddane utylizacji.

Wszystkie koszty zwi¹zane ze zwalczaniem ASF i likwidacj¹ zwierz¹t ponosi bud¿et pañstwa. Skala 

kosztów zwalczania ASF i likwidacji ognisk choroby zwi¹zana jest przede wszystkim z gêstoœci¹ populacji œwiñ na 

danym terenie, w tym liczb¹ chlewni i ich wielkoœci¹.

Na razie w zwi¹zku ze stosunkowo nisk¹ gêstoœci¹ populacji œwiñ na obszarach, na których ASF wyst¹pi³, 

koszty s¹ relatywnie niewysokie.

Zupe³nie inaczej przedstawia³yby siê koszty zwalczania tej choroby, w tym likwidacji ognisk, w przypadku 

zawleczenia jej na obszar Wielkopolski lub województwa kujawsko - pomorskiego. Z tego wzglêdu nale¿y zrobiæ 

wszystko, w tym zainwestowaæ niezbêdne œrodki finansowe, tak¿e w rekompensaty zwi¹zane z likwidacj¹ 

chlewni, które nie spe³niaj¹ wymogów bioasekuracji po to, by ASF nie wyszed³ ze strefy, w której aktualnie 

wystêpuje i nie dotar³ na obszary charakteryzuj¹ce siê intensywnym chowem œwiñ.
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Afrykañski pomór œwiñ (ASF - African Swine Fever) jest jedn¹ z najciê¿szych chorób wirusowych. Niektóre 

formy wirusa mog¹ powodowaæ do 100% œmiertelnoœci u œwiñ i dzików, np. wirus o genotypie II, który trafi³ do 

Gruzji w 2007 roku (Chapman i in., 2011) i rozprzestrzeni³ siê przez Kaukaz (Beltran-Alcrudo i in., 2009) do 

Muzu³mañskiej Republiki Iranu, Federacji Rosyjskiej (Beltran-Alcrudo i in., 2009), a¿ w czerwcu 2012 roku trafi³ na 

Ukrainê. W latach 2013-2015 choroba kolonizowa³a europejsk¹ czêœæ Federacji Rosyjskiej, pojawi³a siê ponownie 

w wielu regionach tego kraju (Dudnikov i in., 2014) i przeniknê³a na Bia³oruœ. W 2014 roku zg³oszono przypadki 

choroby na Ukrainie, a tak¿e w Polsce, na £otwie, Litwie i w Estonii. Epidemiologiczny trend ASF wskazuje na 

sta³¹, postêpuj¹c¹ geograficzn¹ ekspansjê wirusa. Sytuacja na Bia³orusi, sk¹d prawdopodobnie wirus trafi³ do 

Polski, na £otwê i Litwê, pozostaje niejasna i wrêcz kontrowersyjna.

Niezale¿nie od scenariusza wydarzeñ, bior¹c pod uwagê niekorzystn¹ dynamikê rozwoju ASF oraz 

najœwie¿sze przewidywania (Khomenko i in., 2013; Dudnikov i in., 2014), szanse na szybk¹ eradykacjê choroby 

z regionu s¹ raczej nik³e. Wydaje siê, ¿e ASF bêdzie zagra¿aæ bezpieczeñstwu ¿ywnoœci ca³ej Europie 

Wschodniej przez najbli¿sze lata, jeœli nie dekady. Kraje w zara¿onym regionie musz¹ przygotowaæ siê na 

d³ugoterminow¹ ochronê sektora produkcji œwiñ przed wtargniêciem wirusa ASF. 

Epidemiologia ASF w Europie Wschodniej wydaje siê byæ z³o¿ona (Khomenko i in., 2013; FAO, 2014). 

Szeroko rozpowszechniona ekstensywna produkcja œwiñ stanowi punkt styczny z populacj¹ dzików i przyczynia 

siê do powstania dynamicznego schematu epidemiologicznego, który jest trudny do zrozumienia, co komplikuje 

zastosowanie we w³aœciwy i prosty sposób œrodków zapobiegawczych. Niniejsze opracowanie obejmuje opis 

niektórych utrudnieñ oraz zastosowania mo¿liwych rozwi¹zañ w procesie monitorowania i zwalczania ASF.

Doœwiadczenia ASF zebrane w latach 2007-2015

Przebieg sytuacji epidemiologicznej ASF w Europie Wschodniej przedstawiono w skrócie w tabeli 1. 

Skuteczna kolonizacja wirusa we Wschodniej Europie zaowocowa³a wieloma ogniskami choroby u œwini domowej 

na masow¹ skalê. Pocz¹wszy od Gruzji w 2007-2088 roku, przez po³udniow¹ Rosjê w 2010-2012 i ostatnio 

Bia³oruœ, w 2013 wirus ASF wywo³ywa³ chorobê endemiczn¹ w populacji œwiñ. W Federacji Rosyjskiej wszystkie 

przypadki ASF u dzików poprzedzone by³y ogniskami choroby u œwiñ (Dudnikov i in., 2014). Taki sam schemat, 

czyli najpierw ogniska u œwiñ wzd³u¿ granicy kraju, a nastêpnie przekazanie wirusa dzikom przez granice krajów, 

by³ obserwowany równie¿ w przypadku pojawienia siê wirusa na Ukrainie, w Polsce i krajach nadba³tyckich 

w 2014 roku.
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Dziki i ekstensywna produkcja œwiñ - punkt styczny

 Przyczyna rozprzestrzeniania siê ASF 
w Europie Wschodniej

Sergei Khomenko
Ekspert ds. Ekologii Chorób i Zwierz¹t Dziko ¯yj¹cych, FAO



Nale¿y mieæ œwiadomoœæ, ¿e epidemiologiczny cykl ASF w Europie Wschodniej utrzymuje siê z powodu 

niskiego poziomu bioasekuracji w produkcji œwiñ (zw³aszcza utrzymywanych w systemie przyzagrodo-

wym/przydomowym). Œwinie utrzymywane przydomowo, które zjedz¹ zaka¿one miêso wieprzowe, inicjuj¹ 

lokalnie sezonow¹ epidemiê wirusa. Pomiêdzy wybuchami choroby wirus mo¿e przetrwaæ w produk-

tach/elementach wieprzowych, które nie zosta³y wykorzystane czy odpowiednio zutylizowane. Œwinie utrzymy-

wane przyzagrodowo, ska¿one miêso i postêpowanie ludzi stanowi¹ g³ówn¹ kombinacjê czynników, które mo¿na 

zakwalifikowaæ pod pojêciem prawdziwego rezerwuaru epidemiologicznego ASF. Jak podkreœlano w wielu 

publikacjach, w³aœciwe rozumienie oraz kontrola ekstensywnego chowu œwiñ jest kluczem do skutecznego 

postêpowania w przypadku ASF i wielu innych chorób œwiñ. Geograficzne rozprzestrzenianie siê ASF jest 

wynikiem przemieszczania ska¿onego miêsa, czasem na bardzo du¿e odleg³oœci. Wiele takich przypadków 

zg³aszano, zw³aszcza na terenie Federacji Rosyjskiej, w zwi¹zku z przemieszczaniem siê s³u¿b wojskowych 

(Khomenko, i in., 2013, FAO, 2014). Eskalacja rosyjsko-ukraiñskiego konfliktu, z którym wi¹¿¹ siê 

przemieszczenia formacji wojskowych i æwiczenia zbrojne na granicy Rosjii i Bia³orusi, stanowi potencjalne 

zagro¿enie i umo¿liwia niekontrolowane rozprzestrzenianie siê wirusa ASF. Lokalne rozprzestrzenianie siê 

wirusa uzale¿nione jest g³ównie od zabiegów rolniczych i przemieszczania siê ska¿onych pojazdów, ubrañ czy 

¿ywnoœci, a tak¿e od nielegalnego i niew³aœciwego postêpowania ze ska¿onymi tuszami œwiñskimi. Lokalne 

epidemie wirusa s¹ procesem œciœle uzale¿nionym od zagêszczenia zwierz¹t, w zwi¹zku z czym s¹ to epidemie 

sezonowe zarówno u œwiñ, jak i u dzików. Prawdopodobieñstwo wykrycia wirusa u œwiñ wzrasta w okresie 

miesiêcy letnich (szczyt zachorowañ lipiec-sierpieñ).

Pocz¹wszy od 2012 roku zg³aszano coraz wiêcej przypadków ASF u dzików w europejskiej czêœci Rosji, 

doprowadzaj¹c do utworzenia wielkiego i wci¹¿ rosn¹cego obszaru objêtego zaka¿eniem na Równinie Rosyjskiej. 

W zwi¹zku z tym przewiduje siê utrzymanie ASF u dzików oraz regularne pojawianie siê ognisk choroby u œwiñ 

(Khomenko i in., 2013; Dudnikov i in., 2014). Tak jak przewidywano, przebieg ekspansji wirusa w umiarkowanej 
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Tabela 1.  ASF - rozwój sytuacji epidemiologicznej w Europie Wschodniej 2007-2015

Faza epidemii ASF Mechanizm/g³ówni gospodarze
 

Czas Kraj/region

Epidemia na szerok¹
skalê na Kaukazie

 
> Odpadki kuchenne >

> œwinie utrzymywane wolno, 
przydomowo >  dziki

 
2007 Gruzja - Armenia -

Azerbejd¿an - Iran - Rosja

 

 Lokalna epidemia Dziki XI.2007 - VI.2008 Czeczenia, Inguszetia + …

W³¹czenie sektora
produkcji œwiñ

 
Œwinie utrzymywane wolno

Dziki czy 58 armia?
VI.2008 - II.2009 Pó³nocna Ossetia + …

Kszta³towanie siê cyklu 
enzootycznego

 
Œwinie przyzagrodowe X.2008 - XII.2010 Po³udniowy Dystrykt Federalny, 

Pó³nocny Kaukaski Dystrykt Federalny 

  

Enzootyczna cyrkulacja 
i rozwój geograficzny

 Wszystkie wra¿liwe gatunki
we wszystkich sektorach

 2011 - 2012 Po³udniowa Rosja ->
europejska czêœæ Federacji Rosyjskiej

 
 

Przekroczenie granic pañstw
 

Dziki 2012 - 2015 Ukraina, Bia³oruœ, Litwa,
Polska, £otwa, Estonia

 



strefie, w lasach Europy Wschodniej, wygl¹da nieco inaczej i dotyczy w g³ównej mierze populacji dzików 

(Khomenko i in., 2013). Przewidywania te potwierdzi³y siê w 2014 roku, kiedy na terytorium Ukrainy, Polski, £otwy, 

Litwy i Estonii potwierdzono kilkadziesi¹t przypadków ASF u dzików, g³ównie na terenach granicz¹cych z krajami, 

w których wczeœniej wyst¹pi³ ASF (Rosja, Bia³oruœ czy £otwa). Mo¿e to œwiadczyæ o tym, ¿e pierwsze wtargniêcie 

wirusa do tych krajów odby³o siê w³aœnie za pomoc¹ transgranicznych wêdrówek dzików. Dynamika przebiegu 

choroby by³a zró¿nicowana w zale¿noœci od kraju czy regionu. NajwyraŸniej choroba nie osi¹gnê³a statusu 

przed³u¿onej lokalnej epidemii ani we wschodniej, ani w pó³nocnej czêœci Ukrainy (Nevol'ko, 2015). Przypadki 

ASF u dzików w Polsce s¹ silnie zgrupowane, ale stabilne (przypadki pojawiaj¹ siê od ponad roku). Podobnie 

rzecz siê ma w Estonii, do której wirus trafi³ w 2014 roku z £otwy, stale pojawiaj¹ siê przypadki ASF u dzików. Na 

£otwie i Litwie nie uda³o siê unikn¹æ wtargniêcia wirusa na fermy œwiñ i od 2014 r. w krajach tych pojawiaj¹ siê 

zarówno przypadki u dzików, jak i ogniska ASF u œwiñ, zw³aszcza wzd³u¿ granicy z Bia³orusi¹ czy wokó³ ognisk 

wtórnych ASF. Podsumowuj¹c, wydaje siê, ¿e monitoring i zwalczanie ASF w nowych krajach, do których trafi³ 

wirus ASF w ostatnim czasie, bêdzie w du¿ej mierze powi¹zany z dzikami, chocia¿ nie wy³¹cznie z tymi 

zwierzêtami.

Rola dzików

Wirus przenoszony jest pomiêdzy dzikami a œwiniami na nastêpuj¹ce sposoby (w kolejnoœci od naj-

czêstszego):

a) porzucenie zara¿onych tusz, produktów wieprzowych w miejscach, gdzie maj¹ do nich dostêp dziki 

(DP>WB),

b) bezpoœredni kontakt dzików ze œwiniami utrzymywanymi wolno/przydomowo (DP<>WB),

c) polowanie na chore dziki i przeniesienie ich tusz do swojej posesji (WB>DP),

d) ska¿enie œrodowiska i transmisja mechaniczna (z pasz¹ lub innymi zwierzêtami gospodarskimi, które 

przebywaj¹ w tym samym œrodowisku co zwierzêta dzikie, a tak¿e ludzie wkraczaj¹cy w œrodowisko, 

gdzie bytuj¹ dziki (WB>DP).

Warto podkreœliæ, ¿e wszystkie wymienione sposoby dotycz¹ dzia³añ cz³owieka i mo¿na im w pewnym 

stopniu zapobiegaæ.

Epidemia ASF w Europie Wschodniej trwa od siedmiu lat. Obserwacja przebiegu epidemii pozwala na 

ustalenie jakie znaczenie ma gêstoœæ populacji gospodarza wirusa w rozwoju epidemii. Choroba najciê¿ej 

doœwiadcza w czasie i w miejscu, gdzie populacje osi¹gaj¹ swoje maksimum (FAO, 2014). W miesi¹cach letnich 

poziom chowu przydomowego œwiñ jest wystarczaj¹co wysoki, aby utrzymaæ wirusa w cyklu ¿yciowym pomiêdzy 

œwiniami (FAO, 2014), w przypadku dzików tak jednak nie jest. Jak wynika z obserwacji dynamiki przebiegu 

choroby w przestrzeni i czasie oraz z mapowania populacji dzików (Khomenko in., 2013; Khomenko i Pittiglio, 

w opracowaniu) progow¹ gêstoœci¹ populacji dzików przed okresem reprodukcji, niezbêdn¹ do rozwoju epidemii 
2

na poziomie lokalnym, jest 0,4 zwierzêcia na km . Nowe rejony o gêstoœci mniejszej ni¿ progowa, w których 

wyst¹pi infekcja mog¹ wykazywaæ sezonowe, pojedyncze, samowygasaj¹ce wybuchy choroby (co obserwowano 

w po³udniowej Rosji). Sezonowe pojawianie siê choroby u dzików przebywaj¹cych w rejonach o niskiej gêstoœci 

populacji odbywa siê póŸn¹ wiosn¹ wg wzoru bimodalnego, w którym najwiêksze znaczenie maj¹ zimowe rycie 

i ponowne po³¹czenie w grupy rodzinne (Khomenko i in., 2013; Dudnikov i in., 2014).
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2W rejonach o umiarkowanie wysokiej gêstoœci populacji (> 0,4 szt./km ) , jaka wystêpuje w centralnej czêœci 

europejskiej Rosji, Polsce i w krajach nadba³tyckich oraz w Pó³nocnym Kaukazie w latach 2007-2009) lokalne 

epidemie wydaj¹ siê byæ znacznie wyd³u¿one w czasie (od œrodka lata do koñca zimy) oraz s¹ w stanie przetrwaæ 

minimaln¹ gêstoœæ populacji, która wystêpuje wiosn¹ (co najprawdopodobniej mia³o miejsce w Polsce). 

Wyd³u¿enie czasu trwania epidemii wydaje siê byæ zale¿ne od poziomu fragmentacji populacji. Wirus najczêœciej 

przekracza granice krajów i najintensywniej przyczynia siê do œmierci zainfekowanych zwierz¹t w miesi¹cach 

zimowych. Potwierdza to hipotezê, ¿e przemieszczanie siê zwierz¹t podczas huczki ma znacz¹cy wp³yw na 

dynamikê przebiegu choroby.

Trudno przewidywaæ rozwój ASF w regionie, gdzie gêstoœæ populacji dzików jest o rz¹d wielkoœci wiêksza 

ni¿ w dotychczas zaatakowanych regionach. Nie mo¿na wykluczyæ, ¿e w krajach na zachód od Polski, bez trwa³ej 

pokrywy œnie¿nej, ASF ma szansê na przekszta³cenie siê w formê endemiczn¹ dzików, nawet przy obecnym 

wskaŸniku zamieralnoœci. Nale¿y podkreœliæ, ¿e wtargniêcie wirusa ASF powoduje znacz¹c¹ redukcjê populacji 

dzików (do 85-100%, FAO, 2014). Prêdkoœæ tej redukcji (wyra¿ona w prewalencji wirusa czy podstawowych 

danych o namna¿aniu wirusa) jeszcze nie zosta³a obliczona, ale pracuje nad tym grupa robocza z EFSA. 

Obliczenia te umo¿liwi¹ przeprowadzenie symulacji rozwoju choroby w ró¿nych warunkach oraz na dok³adniejsz¹ 

i bardziej wiarygodn¹ ocenê wp³ywu dzia³añ interwencyjnych na przebieg choroby. 

Badania epidemiologii wirusa ASF genotypu II u dzików trwa³y zbyt krótko i ogromny wp³yw na nie mia³y 

próby ograniczenia liczebnoœci dzików w trakcie rozwoju epidemii (Rosja, Bia³oruœ). Najœwie¿sze dane 

przekazane przez 4 kraje cz³onkowskie, w których wyst¹pi³ ASF s¹ aktualnie analizowane przez grupê robocz¹ 

ekspertów EFSA. Wstêpne obserwacje wykaza³y, ¿e prewalencja wirusa ASF u dzików jest raczej niska (oko³o 1 

%, V. Guberti, komentarz w³asny), sugeruj¹c powolne rozprzestrzenianie siê choroby i trudnoœci w wykrywaniu 

obecnoœci wirusa poprzez aktywn¹ obserwacjê. Bierna obserwacja (badanie pad³ych zwierz¹t) wydaje siê byæ 

bardziej skuteczn¹ metod¹ monitoringu, uzyskuj¹c prawie 50 % wyników pozytywnych.

Tusze dzików s¹ kolejnym czynnikiem umo¿liwiaj¹cym podtrzymanie przebiegu cyklu lokalnie. Pomimo ¿e 

kanibalizm u dzików jest raczej okazjonalny, wystêpuje sezonowo oraz jest zjawiskiem uzale¿nionym od pogody 

(Danilkin, 2002; Selva i in., 2005), stwarza jednak ryzyko, które nie mo¿e byæ lekcewa¿one, zw³aszcza 

w warunkach umiarkowanej zimy. Usuwanie i bezpieczna utylizacja tusz jest wyzwaniem, które wymaga du¿o 

czasu, wysi³ku i nak³adów finansowych.

Postêpowanie w przypadku choroby - opcje

Oprócz usuwania zwierz¹t pad³ych w wyniku infekcji ASF inne metody postêpowania w przypadku 

wyst¹pienia choroby u dzików s¹ mo¿liwe do zastosowania w ograniczonym stopniu. W przypadku braku 

mo¿liwoœci podawania szczepionek jedyn¹ opcj¹ jest modulacja gêstoœci populacji.

Jak wynika z raportów dotycz¹cych rozwoju epidemii w Rosji oraz wielokrotnego przekroczenia granic 

przez wirusa do s¹siednich pañstw (m. in. Bia³orusi), kraje, które optowa³y za depopulacj¹ dzików w rejonach 

zara¿onych w latach 2012-2014 nie tylko nie zredukowa³y liczby przypadków ASF, ale nawet pogorszy³y swoj¹ 

sytuacjê. Kontrola populacji powinna byæ postrzegana raczej jako œrodek zapobiegawczy ni¿ metoda kontroli 

przebiegu epidemii.
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Jakiekolwiek próby kontroli czy zarz¹dzania populacjami dzików powinny byæ prowadzone w oparciu o:

a) w³aœciw¹ ocenê sytuacji epidemiologicznej, zagro¿enia chorob¹ i schematów przebiegu epidemii,

b) wiedzê na temat wielkoœci i gêstoœci populacji dzików oraz sposobu ich rozmieszczenia w terenie,

c) sezonow¹ dynamikê, regularne dzia³ania ³owieckie, iloœci paszy s³u¿¹cej dokarmianiu oraz demografiê,

d) w³aœciwe strategie, od krótko do d³ugoterminowych, osi¹gania po¿¹danej wartoœci progowej gêstoœci 

populacji, uwzglêdniaj¹ce metody mierzenia populacji oraz utrzymywania jej na sta³ym poziomie.

Kraje, w których populacje dzików do³¹czy³y do cyklu transmisji wirusa powinny rozwa¿yæ wprowadzenie 

specjalnych rozwi¹zañ w strefach, gdzie wyst¹pi³ wirus. Po zidentyfikowaniu i ustaleniu obszaru specjalnej strefy 

polowania na dziki w strefie powinny byæ ca³kowicie wstrzymane, a dokarmianie utrzymane. Dziêki temu 

utworzone zostan¹ lepsze warunki do prowadzenia pasywnych obserwacji, ³atwiej bêdzie odnaleŸæ pad³e 

zwierzêta oraz prowadziæ monitoring ca³ej sytuacji epidemiologicznej. W drugiej strefie (obserwacji i ochrony) 

dokarmianie powinno zostaæ zredukowane albo jeszcze lepiej, gdy zostanie zast¹pione ¿ywieniem o mniejszej 

gêstoœci (czyli mniej karmy roz³o¿onej w wiêkszej liczbie punktów, Sorensen i in., 2014). Jeœli celem jest szybka 

redukcja populacji zalecany jest odstrza³ selekcyjny okreœlonych grup dzików (np. doros³ych samców lub loch 

proœnych) w miejscach dokarmiania lub w innych miejscach. Nie zaleca siê prowadzenia takich metod polowañ, 

które zwiêksza³yby zasiêg terytorialny zwierz¹t lub przep³oszy³yby zwierzynê z danego miejsca ca³kowicie. 

Zwierzêta odstrzelone w strefie nie mog¹ byæ wywo¿one poza strefê. Na terenach poza strefami powinno siê 

wprowadziæ œrodki kontroli populacji dzików zmierzaj¹ce do ograniczenia wyst¹pienia infekcji ASF. Œrodki te 

powinny zostaæ wprowadzone w oparciu o d³ugofalow¹ i kompleksow¹ strategiê obejmuj¹ca w pierwszej 

kolejnoœci redukcjê lub ca³kowity zakaz dokarmiania, zwiêkszenie liczby polowañ i/lub wyd³u¿enie okresu 

polowañ, odstrza³ selekcyjny, ochronê przed wilkami itp. W celu osi¹gniêcia rozs¹dnych rezultatów 

w kompleksowym zarz¹dzaniu populacjami dzików powinny zostaæ opracowane lokalne i regionalne plany 

dzia³añ. Wszelkie dzia³ania, zanim zostan¹ wprowadzone w ¿ycie, powinny byæ skonsultowane z biologami 

zwierz¹t ³ownych, myœliwymi, leœnikami i pracownikami ochrony œrodowiska.

Wnioski

Wydaje siê, ¿e najwa¿niejsze i mo¿liwe do wykonania dzia³ania w krajach zagro¿onych ryzykiem ASF to: 

zapobieganie wtargniêciu wirusa ASF do sektora produkcji œwiñ w krajach Europy Wschodniej poprzez 

zaostrzenie œrodków bioasekuracji, zwiêkszonej czujnoœci i szybkiego reagowania na wszelkie upadki œwiñ. 

Problem rozprzestrzeniania siê choroby w populacji dzików powinien byæ rozwi¹zywany z perspektywy œrednio- 

i d³ugoterminowej poprzez opracowanie planów kontroli populacji w rejonach, które s¹ aktualnie wolne od 

choroby, ale zagro¿one wysokim ryzykiem jej wyst¹pienia. W krajach, w których wystêpuje ASF zalecane jest 

zastosowanie specjalnych stref, aby ograniczyæ rozprzestrzenianie siê choroby oraz ryzyko wtargniêcia wirusa do 

populacji œwiñ. Kluczow¹ kwesti¹ pozostaj¹ dalsze badania nad epidemiologi¹ ASF u dzików, które pozwol¹ na 

opracowanie œrodków zapobiegawczych oraz kontrolnych. W tym celu niezbêdne jest prowadzenie dalszych, 

systematycznych obserwacji w krajach z ASF.
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Od szeregu lat liczebnoœæ krajowej populacji dzika (Sus scrofa) nieustaj¹co wzrasta, podobna tendencja 

notowana jest w innych krajach europejskich. Zgodnie z danymi (GUS, Leœnictwo 2014) liczebnoœæ tego gatunku 

na terenie Polski w marcu 2014 roku wynosi³a 284 tys. osobników, a roczne tempo przyrostu populacji, pomiêdzy 

marcem 2012 a 2013 roku wynios³o 10,2%, co doprowadzi³o w ujêciu ostatnich 13 lat do ponad dwukrotnego 

wzrostu liczebnoœci populacji (tab. 1). Rozmieszczenie populacji dzika w Polsce jest bardzo nierównomierne. 

Œwiadczyæ o tym mog¹ zmiany zagêszczenia tego gatunku w poszczególnych województwach. Najwiêksze 
2 2zagêszczenie powy¿ej 2 os/km  wystêpuje tylko na terenie woj. zachodniopomorskiego (2,72 os/km ), kolejnymi 

2 2
pod wzglêdem zagêszczenia populacji s¹: woj. dolnoœl¹skie (1,79 os/km ), warmiñsko-mazurskie (1,76 os/km ), 

2 2 2
opolskie (1,74 os/km ) i lubuskie (1,64 os/km ). Œrednie zagêszczenie w Polsce wynosi 1,18 os/km . Najni¿sze 

2zagêszczenie tego gatunku wystêpuje w woj. ³ódzkim (0,56 os/km ), ma³opolskim, mazowieckim i œwiêtokrzyskim 

(tab. 2) - dane Stacji Badawczej PZ£ w Czempiniu.
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Mo¿liwoœci 
ograniczenia 

populacji dzików 
(Sus scrofa) w Polsce 

Bart³omiej Popczyk 
Zarz¹d G³ówny Polskiego Zwi¹zku £owieckiego, 

Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 
Wydzia³ Nauk o Zwierzêtach, Zak³ad Zoologii, 

Tabela 1. Liczebnoœæ populacji dzika w Polsce

Rok gospodarczy
Powierzchni obwodów

³owieckich (ha)
 Liczebnoœæ

populacji dzika
 Zagêszczenie 

na 1000 ha
 Zagêszczenie 

2na 1 km
 

1999/2000 25 277 300 118 300 4,68 0,047

2008/2009 25 347 200 173 500 6,84 0,068

2009/2010 25 212 800 251 000 9,96 0,100

2010/2011 25 335 800 249 900 9,86 0,099

2011/2012 25 369 100 267 800 10,56 0,106

2012/2013 25 401 800 255 800 10,07 0,101

2013/2014 25 506 500 282 204 11,06 0,111

2014/2015 25 254 600 284 600 11,27 0,113



Przyczyny zmian liczebnoœci populacji dzików 

W ramach czynników wp³ywaj¹cych na populacjê mo¿na wyró¿niæ dwie zasadnicze grupy - czynniki 

przyrodnicze (naturalne) oraz prawno-spo³eczne (sztuczne). Spoœród czynników przyrodniczych za g³ówne 

nale¿y uznaæ klimat, dostêpnoœæ bazy pokarmowej, presjê drapie¿ników, dostêpnoœæ schronieñ oraz strukturê 

p³ciow¹ i wiekow¹ populacji, a tak¿e choroby. Poza czynnikami naturalnymi mo¿na tak¿e wskazaæ szereg 

czynników prawno-spo³ecznych, takich jak regulacje prawne pozwalaj¹ce u¿ytkowaæ populacjê, aspekty etyczne 

dokonywania odstrza³u, wysokoœæ szkód w p³odach i uprawach rolnych, poziom dokarmiania dzików czy strukturê 

u¿ytkowania upraw rolnych.

Od wielu lat w Polsce daje siê zauwa¿yæ wyraŸn¹ tendencjê wzrostow¹ powierzchni zasiewów kukurydzy 

oraz wzrostu wydajnoœci upraw (GUS). Œwiadczy to przede wszystkim o wiêkszej intensywnoœci upraw, a tak¿e 

zmienia to agrocenozy, zapewniaj¹c dzikom dogodne warunki do bytowania i zdobywania bogatego w bia³ko 

pokarmu. Skutkiem zmiany diety na bardziej kaloryczn¹ sta³a siê zmiana parametrów rozrodu oraz wzrost masy 

dzików. Zaburzeniu uleg³y naturalne procesy rozrodczoœci w populacji dzików. Jeszcze kilkanaœcie lat temu do 

rozrodu przystêpowa³y tylko lochy - samice od 3 roku ¿ycia wzwy¿, obecnie nierzadko zdarza siê rzucanie miotów 

przez samice roczne, a u samic dwuletnich zjawisko takie jest powszechne - najprawdopodobniej podyktowane 

jest to zmian¹ diety i wp³ywem paszy bia³kowej, silnie energetycznej jak¹ jest kukurydza. W ostatnim okresie brak 

jest czynników klimatycznych, które mog³yby wp³ywaæ reguluj¹co na populacjê - mroŸne zimy z du¿¹ pokryw¹ 

œnie¿n¹. Brak œniegu wp³ywa dodatkowo niekorzystnie na mo¿liwoœci intensyfikacji odstrza³u dzików, 

a kolejnym czynnikiem w okresie wegetacyjnym potêguj¹cym zmniejszony odstrza³ s¹ wielko³anowe uprawy 

kukurydzy, w których wykonywanie polowania jest praktycznie niemo¿liwe.
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Tabela 2. Liczebnoœæ populacji dzika w poszczególnych województwach w roku 2014

Województwo Powierzchni obwodów
³owieckich

Liczebnoœæ populacji
dzika na 10 marca 2014 r.

Zagêszczenie 
na 1000 ha

Zagêszczenie 
2

na 1 km

Dolnoœl¹skie 1 544 400 27 700 17,94 0,18

Kujawsko-pomorskie 1 657 000 13 500 8,15 0,08

Lubelskie 1 971 500 17 500 8,88 0,09

Lubuskie 1 253 800 20 600 16,43 0,16

£ódzkie 1 560 000 8 700 5,58 0,06

Ma³opolskie 931 600 6 000 6,44 0,06

Mazowieckie 3 095 000 19 800 6,40 0,06

Opolskie 660 000 11 500 17,42 0,17

Podkarpackie 1 469 200 11 200 7,62 0,08

Podlaskie 2 112 600 14 900 7,05 0,07

Pomorskie 1 283 800 20 400 15,89 0,16

Œl¹skie 1 162 700 9 800 8,43 0,08

Œwiêtokrzyskie 841 200 5 500 6,54 0,07

Warmiñsko-mazurskie 1 654 400 29 200 17,65 0,18

Wielkopolskie 2 640 500 29 800 11,29 0,11

Zachodniopomorskie 1 416 900 38 500 27,17 0,27

Polska 25 254 600 28 4600 11,27 0,11



Prawne mo¿liwoœci ograniczenia populacji

Podstawowym aktem prawnym umo¿liwianym gospodarowanie populacj¹ dzika w drodze polowania jest 

ustawa Prawo ³owieckie z dnia 13 paŸdziernika 1995 roku ( Dz.U. z 2013 r., poz. 1226 z póŸn. zm.) oraz wydane do 

niej akty wykonawcze takie jak:

üRozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 16 marca 2005 roku w sprawie okreœlenia okresów 

polowañ na zwierzêta ³owne (Dz. U. z 2005 r. Nr 48, poz. 459 z póŸn. zm),

üRozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie szczegó³owych warunków 

wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 548 z póŸn. zm),

üRozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 13 listopada 2007 roku w sprawie rocznych planów ³o-

wieckich i wieloletnich ³owieckich planów hodowlanych (Dz. U. z 2007 r. Nr 221, poz. 1646 z póŸn. zm).

Polowania odbywaj¹ siê na terenach obwodów ³owieckich (min. pow. 3000 ha) na podstawie wieloletnich 

³owieckich planów hodowlanych oraz rocznych planów ³owieckich, które okreœlaj¹ stan populacji na dzieñ 

10 marca oraz liczbê dzików przeznaczon¹ w danym roku do odstrza³u. Plany roczne sporz¹dza siê na okres od 

1 kwietnia do 31 marca dla ka¿dego obwodu ³owieckiego.

Zgodnie z ustaw¹ Prawo ³owieckie poza odstrza³em, w drodze polowania, w szczególnych przypadkach 

dopuszczone s¹ inne formy dokonywania redukcji populacji danego gatunku:

üW przypadku nadmiernego zagêszczenia zwierzyny, zagra¿aj¹cego trwa³oœci lasów, nadleœniczy 

dzia³aj¹cy z upowa¿nienia dyrektora regionalnej dyrekcji Pañstwowego Gospodarstwa Leœnego Lasy 

Pañstwowe, po zasiêgniêciu opinii Polskiego Zwi¹zku £owieckiego, wydaje decyzjê administracyjn¹ 

nakazuj¹c¹ dzier¿awcy lub zarz¹dcy obwodu ³owieckiego wykonanie od³owu lub odstrza³u 

redukcyjnego zwierzyny (art. 45 ust. 1 ustawy Prawo ³owieckie).

üJe¿eli dzier¿awca obwodu ³owieckiego nie realizuje rocznego planu ³owieckiego w zakresie 

pozyskania zwierzyny, nadleœniczy dzia³aj¹cy z upowa¿nienia dyrektora regionalnej dyrekcji 

Pañstwowego Gospodarstwa Leœnego Lasy Pañstwowe wydaje postanowienie o zastosowaniu 

odstrza³u zastêpczego zwierzyny, wed³ug zasad okreœlonych w umowie dzier¿awy obwodu 

³owieckiego (art. 45 ust. 2 ustawy Prawo ³owieckie).

üW przypadku szczególnego zagro¿enia w prawid³owym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych 

i u¿ytecznoœci publicznej przez zwierzynê, starosta, w porozumieniu z Polskim Zwi¹zkiem £owieckim, 

mo¿e wydaæ decyzjê o od³owie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny (art. 45 ust. 3 ustawy Prawo 

³owieckie) - tylko na terenach nie wchodz¹cych w sk³ad obwodu ³owieckiego.

Mo¿liwoœci podejmowania dzia³añ w zakresie ochrony osób i mienia przed zwierzêtami okreœlono w art. 33a 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz¹t (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 z póŸn. zm.):

1. W przypadku gdy zwierzêta stanowi¹ nadzwyczajne zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia lub gospodarki 

cz³owieka, w tym gospodarki ³owieckiej, dopuszcza siê podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu ograniczenie 

populacji tych zwierz¹t.

2. Sejmik województwa, po zasiêgniêciu opinii Regionalnej Rady Ochrony Przyrody, organizacji 

spo³ecznej, której statutowym celem dzia³ania jest ochrona zwierz¹t, oraz Polskiego Zwi¹zku 

£owieckiego, okreœli w drodze uchwa³y miejsce, warunki, czas i sposoby ograniczenia populacji 

zwierz¹t, o których mowa w ust. 1.
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Przepisy ustawy o ochronie zwierz¹t odnosz¹ siê do wszystkich zwierz¹t, niezale¿nie od ich statusu - ³owne 

czy objête ochron¹. W Polsce praktycznie wszystkie odstrza³y dzików wykonywane s¹ w drodze polowania.

Problemy zwi¹zane z ograniczeniem populacji dzików

Do koñca 2014 roku regulacje prawne w zakresie planowania odstrza³u oraz mo¿liwoœci skutecznego 

odstrza³u dzików z podzia³em na poszczególne grupy wiekowo-p³ciowe mog³y powodowaæ problemy 

z wykonaniem za³o¿onych limitów pozyskania. W grudniu 2014 roku uleg³y zmianie regulacje prawne w zakresie 

planowania i odstrza³u dzików - zezwolono na ca³oroczny odstrza³ loch w woj. podlaskim oraz skrócono okres 

ochrony samic w pozosta³ej czêœci kraju. Obecnie poza terenem województwa podlaskiego lochy objête s¹ 

ochron¹ od 15 lutego do 15 maja (poprzednio 15.01-15.08). Zmieniono tak¿e zasady planowania i wydawania 

upowa¿nieñ do odstrza³u dzików, wprowadzaj¹c tylko jedn¹ kategoriê - dzik (zamiast podzia³ów wiekowo-

p³ciowych na lochy, odyñce, warchlaki oraz dziki pozosta³e). Umo¿liwiono dokonywania dodatkowych zmian 

w wieloletnich ³owieckich planach hodowlanych oraz planach rocznych, z uwagi na wyst¹pienie choroby zakaŸnej 

zwierz¹t, podlegaj¹cej obowi¹zkowi zwalczania na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz 

zwalczaniu chorób zakaŸnych zwierz¹t.

W dalszym ci¹gu olbrzymim problemem w zakresie wykonywania odstrza³ów dzików, szczególnie 

w okresie wegetacji roœlin, jest wielkoœæ zasiewów kukurydzy, które mog¹ powodowaæ du¿e skupienia dzików. 

W przypadku upraw wielko³anowych wykonywanie polowania jest praktycznie niemo¿liwe, a w pozosta³ych 

przypadkach zdecydowanie utrudnione. Dziki pozostaj¹ bardzo czêsto przez d³u¿szy czas w uprawach, znajduj¹c 

w nich doskona³e warunki do bytowania (schronienie, pokarm, spokój). Kolejnym czynnikiem wp³ywaj¹cym na 

skutecznoœæ i mo¿liwoœæ odstrza³u jest pokrywa œnie¿na. W ostatnim roku na nizinach zaleganie œniegu 

ograniczy³o siê do kilkunastu dni, tym samym uniemo¿liwi³o wykonywanie polowania poza okresami pe³ni 

(max. 10 dni w miesi¹cu).

Kolejnymi czynnikami wp³ywaj¹cymi na skutecznoœæ odstrza³u dzików i utrzymanie populacji na 

okreœlonym poziomie s¹: struktura socjalna oraz planowanie ³owieckie. W przypadku zachwianej struktury 

wiekowo-p³ciowej, np. du¿y udzia³ samic, planowanie ³owieckie mo¿e zak³adaæ niew³aœciwe parametry przyrostu 

zrealizowanego populacji, tym samym nawet przy wykonaniu ca³ego planu ³owieckiego, populacja dalej wzrasta.

Brak jest w Polsce naturalnych czynników kontroluj¹cych populacjê dzika, takich jak drapie¿niki, 

niewystarczaj¹ca baza pokarmowa czy brak siedlisk. Z tego powodu jedyn¹ metod¹ sterowania populacj¹ jest 

odstrza³. W przypadku zaniechania polowañ nale¿y za³o¿yæ wzrost populacji do ok. 10 mln osobników w przeci¹gu 

4 lat, zak³adaj¹c przyrost zrealizowany populacji na poziomie jedynie 100% oraz brak innych czynników 

ograniczaj¹cych, takich jak choroby.

Po stronie osób wykonuj¹cych polowanie - myœliwych, równie¿ mo¿na odnaleŸæ czynniki wp³ywaj¹ce na 

potencja³ reprodukcyjny populacji dzika. Do g³ównych z nich nale¿y zaliczyæ: oszczêdzanie samic, preferowanie 

odstrza³u mêskich przelatków - z uwagi na mo¿liwoœci wykorzystania na u¿ytek w³asny przez myœliwego czy 

sztuczne zaburzanie struktury p³ci w populacji poprzez celowy odstrza³ samców, np. w celach trofeowych.
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Prognoza dzia³añ myœliwych w zakresie kontroli populacji dzika

Zmieniaj¹ca siê struktura upraw rolnych, w szczególnoœci kukurydzy, wp³ywa istotnie na stan populacji 

dzika w Polsce i wzrost szkód wyrz¹dzonych przez dziki w uprawach rolnych (GUS). Na dynamikê populacji 

istotny wp³yw maj¹ równie¿ warunki zimowe i intensywnoœæ dokarmiania w tym okresie, a tak¿e baza ¿erowa oraz 

struktura pozyskania. W celu prawid³owego gospodarowania populacj¹ nale¿y rozmiar rocznego pozyskania 

dzików zweryfikowaæ w oparciu o ocenê stanu populacji po zakoñczonym sezonie i przebytej zimie (ewentualnie 

zwiêkszaæ RP£). Si³¹ napêdow¹ rozmiaru u¿ytkowania populacji dzików jest przede wszystkim koniecznoœæ 

wyp³acania odszkodowañ za szkody w p³odach i uprawach rolnych.

Dzia³ania podejmowane przez Polski Zwi¹zek £owiecki, w porozumieniu z G³ównym Lekarzem 

Weterynarii, polegaj¹ce na zwiêkszaniu planów odstrza³u, powinny doprowadziæ do odwrócenia trendu populacji 

i znacznego zmniejszenia liczebnoœci krajowej populacji tego gatunku w okresie 5 lat.

Czynnikami dodatkowo wzmacniaj¹cym dzia³ania myœliwych oraz zachêcaj¹cymi do wzmo¿onego 

odstrza³u by³yby: zwiêkszenie ceny skupowej za kilogram dzika oraz wzrost popytu na dziczyznê na krajowym 

rynku (Popczyk, 2012). Wzrost poda¿y na dziczyznê w znacznej mierze poprawi³by sytuacjê ekonomiczn¹ kó³ 

³owieckich oraz wp³ywa³by na skutecznoœæ ograniczania populacji dzika, jednak¿e udzia³ produkcji dziczyzny 

stanowi ma³y odsetek w ogólnej produkcji miêsa na rynku œwiatowym (0,65 %), europejskim (0,24 %) i krajowym 

(0,30 %) (FAOSTAT).
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