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W  związku  z  zaleceniami  wydanymi  przez  Głównego  Lekarza  Weterynarii  i  Ministra
Środowiska, pozytywnie zaopiniowanymi przez Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego,
odnośnie walki z epidemią wirusa ASF na terenie Polski, wyrażamy swój głęboki sprzeciw wobec
haniebnym  planom  maksymalnego  obniżenia  populacji  dzików.  Domagamy  się  wstrzymania
masowych  polowań  i  pilnej  realizacji  społecznych  postulatów  dotyczących  skutecznej  walki
z wirusem ASF w Polsce. 

Po pojawieniu się wirusa w Polsce, w 2015 r. odnotowano 3 ogniska u świń i 44 przypadki
choroby  u  dzików,  w  2017 było  ich  już  104  u  świń  i  678  u  dzików,  a  w roku 2018  aż  213
w  chlewniach  i  3194  u  dzików.  Na  fakt,  że  wszystkie  nowe  ogniska  zarażenia  w  Polsce
są wynikiem przenoszenia przez ludzi wskazuje główny specjalista od chorób świń z Państwowego
Instytutu  Weterynarii  w  Puławach.  Potwierdza  też,  że  właściwa  bioasekuracja  daje  gwarancję
ochrony przed zarażeniem.  Raport NIK wskazuje, że w Polsce program bioasekuracji w związku
z ASF to fikcja: 74 proc. gospodarstw nie posiadało niezbędnych zabezpieczeń, program wdrażany
był opieszale np. restrykcje wprowadzano po pół roku od pojawienia się ogniska ASF, dochodziło
nawet  do  fałszowania  protokołów  kontroli  weterynaryjnej  w  celu  stworzenia  pozorów
zabezpieczenia stad świń przed ASF. W efekcie choroba nie została zatrzymana i rozprzestrzenia się
na kolejne województwa. W listopadzie 2017 r. wirus przekroczył linię Wisły.

Plan eksterminacji  dzików na terenie całego kraju w celu walki  z ASF to działanie  bez
podstaw merytorycznych i wbrew wytycznym Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności
(EFSA) oraz Strategii  walki z ASF dla Unii  Europejskiej.  Jak ustalili  eksperci nie jest  bowiem
możliwe ustalenie progu zagęszczenia populacji dzików, który zapobiegłby postępowaniu epidemii
wirusa ASF. Epidemia rozprzestrzeniała się także na obszarach, gdzie obecność dzika była niska.
Co  więcej,  radykalnie  zwiększony  i  niewłaściwie  zorganizowany  odstrzał  dzików  doprowadził
do zwiększonej  dyspersji  epidemii.  Planowane,  zmasowane polowania nie  tylko nie  zatrzymują
epidemii, ale wręcz przyczynią się do rozprzestrzenienia wirusa na cały kraj.

Zgodnie  z  wytycznymi EFSA, aby zmniejszyć ryzyko rozwleczenia ASF,  należy unikać
działań, które mogą zwiększyć ruch dzików, zwłaszcza polowań zbiorowych. Spłoszone zwierzęta
przemieszczają  się  bowiem  na  znaczne  odległości,  zarażając  kolejne.  Wirus  przedostaje  się
do  środowiska  wraz  z  krwią  np.  podczas  postrzału  lub  patroszenia  zwierząt.  Przenoszony  jest
na ubraniach i butach myśliwych, kołach samochodów, psach myśliwskich. Niezbędne odkażanie 
w warunkach polowań jest niemożliwe. 

Biorąc pod uwagę powyższe żądamy:

http://www.piwet.pulawy.pl/files/asf/ASF_ODR_2017.pdf
http://www.piwet.pulawy.pl/files/asf/ASF_ODR_2017.pdf
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-realizacji-programu-bioasekuracji-jako-elementu-zwalczania-asf-woj-podlaskie.html


1. Zaniechania planu depopulacji dzików na obszarze całego kraju i pozostawienia populacji
na  poziomie  nie  zagrażającym  trwałości  gatunku,  po  przeprowadzeniu  rzetelnej
inwentaryzacji liczebności populacji dzików.

2. Skuteczne wdrażanie programu bioasekuracji:
•Wzmocnienie nadzoru nad Głównym Lekarzem Weterynarii  i  nad powiatowymi lekarzami

weterynarii w zakresie efektywnej realizacji programu bioasekuracji oraz prowadzenie przez
nich prawidłowych rejestrów podmiotów utrzymujących hodowle świń.

•Wzmocnienie  kontroli  weterynaryjnej  w hodowlach świń,  w chłodniach,  w ewidencji  kół

łowieckich i nadleśnictw oraz w czasie polowaniach zbiorowych.

•Rygorystyczne  egzekwowanie  wymogów  bioasekuracji  od  wszystkich  właścicieli

gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną.

3.  Skuteczna  realizacja  nadzoru  biernego  nad  rozwojem  ASF  u  dzików  –  rozszerzenie
programu wynagradzania za wykrycie i zgłoszenie padłych dzików na wszystkich obywateli.

4.  Wprowadzenie  całkowitego  zakazu  dokarmiania  dziko  żyjących  zwierząt  na  obszarze
całego kraju jako działania wspierającego samoregulację populacji dzików.

5.  Wprowadzenie  zakazu  polowań  zbiorowych  w  strefach  występowania  wirusa,  strefach
z ograniczeniami i ochronnych oraz całkowitego zakazu polowań na zwierzęta łowne w pasie
40-kilometrowej strefy buforowej, w celu ograniczenia płoszenia dzików i migracji osobników
zarażonych wirusem ASF.

6.  Przywrócenie  okresu  ochronnego  na  ciężarne  samice  i  samice  prowadzące  młode  jako
przejawu humanitarnego i etycznego traktowania zwierząt.

Dziki  są  ważną  częścią  ekosystemów  leśnych.  Ich  brak  w  środowisku  może  być
katastrofalny  w  skutkach  dla  odnowień  lasów  naturalnych,  ale  także  dla  gospodarki  leśnej
prowadzonej  przez  człowieka!  Ponadto  przeprowadzenie  depopulacji  dzików  poprzez
„skoordynowane  wielkoobszarowe  polowania  zbiorowe”  jest  realnym  zagrożeniem  dla
bezpieczeństwa ludzi, zwłaszcza teraz kiedy w Polsce niebawem rozpoczną się ferie zimowe. Tylko
od  początku  tego  roku,  na  terenie  kraju  doszło  już  do  dwóch  wypadków  z  udziałem  broni
myśliwskiej! 
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