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Stanowisko Federacji BranżowychZwiązków Producentów Rolnych w sprawie ASF

i odstrzalu dzików

W imierriu krajowyclr związkow rolniczyclr zrzeszeń branzowyclr reprezentujących hodowców iProducentów

trzody chlewńej oraz producentów specjalizujących się w uprawie roślinnej popieramy decYzję Panów

Ministrółv doĘczącąredrrkcji liczby dzików, którę stanowią bezpoŚredni wektor przenoszenia afrYkańskiego

pomoru swili, putlikacje medialrre i wypowiedzi środowiska celebrytów w sprawie odstrzału dzików są

izkodliwe clla branzy irzody ch|ewnej i dla populacji dzików. Celebryci clrętriie sięgają Po ProduktY

ekologiczne, pochodzące z małyclr, tradycyjnych gospodarstw. Chcąjeść rnięso od ŚwiIi utrzynrYwanYch na

słomiÓ, w warutrkaclr dobrosianu, ale to się kłóci z |iczbą chorych dzików, które zagrażają tYm

gospodarstwom, poniew aż otte nie są w stanie spełnić surowych wymogów ochronY Przed dostaniem się

*iruru ASF do gospodarsttva i są znruszone rezygnować z produkcji świri.

ReclLrkcja liczby dzików jest stanem wyższej konieczności - chronirny nie tylko Świnie, Polską hodowlę

i przetwórstwo wieprzowlny, ale także zapewniamy bezpieczeństwo zywnościowe kraju i Źródło utrzYmania

dia około 170 tysięiy gospódarstw trzodowyclr w Polsce (GUS, ż017). Etyczniej jest zredukowaĆ PoPulację

dzikow, niż dopLrszczac, aby cierpiały i dziki, i świnie domowe,

W Liści otwartyltl środowiska naukoy,ego w sprawie rectukcji populacji dzików podpisanYm Przez llczne

grono naukowców, wskazywane są kor-rsekwencjó gospo darcze i środowiskowe w związku z redukcją liczbY
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/ dzików. Przedstawione w liście infonnacje świadczą o braku właściwego zrozlttnienilr zagadnienia ASF
i wynikającego z rriego problemu dla środowiska i rolników. Stąd pytanie od hodowców świń do świata
nauki: Co nauka zrobiło od 2014 r., żeby ograniczyć lub zapobiec rozprzestrzenianiu wirusa ASF
w populacji dzików? Przez pięć lat od clrwili, kiedy po raz pierwszy w Polsce pojawił się wirus ASF (luĘ
2014 r.) ze strony tego środowiska nie ma w tym obszarze żadnej propozycji. ASF wędrował do Polski
zGruzji przezkilkanaście lat i był czas na to, aby się przygotować. Niestety rolników pozostawiono sanryclr
sobie. Dla przykładu poradzono sobie ze wściek|izną u lisów.

Podobnie środowisko ekologów rrie kryje oburzenia w związku z planowallą redukcją populac.|i dzików. Co
zrobiło środowisko ekologówo aby ochronić populację dzików przed zakażeniem wirusem ASF i jego
rozprzestrzenieniem? Zakażonę dziki, w §m loclry prośne i prowadzące prosięta krwawią ze wszystkich
naturalnych otworów ciała, cierpią wskutek wysokiej gorączki, duszności, niedowładLl zadu, biegur-rki
iodwodnierria. Giną w męczarniach w ciągLr 10 -14 dni po zakażeniu. Zrtaleziorlo około 10000 padĘch
dzików, co stanowi zapewlle około 10% tych, które wrzeczy,rvistości padły. Reszta rozl<łada się na polach i
'uv lasaclr, i to stanowi zagrożenie dla następnych. Moze należało podjąó lub wspierać działania Związkow,
ab1" odizolowaó chore dziki od zdrowej populacji, domagaó się wykonania planów łowieckich, pomagaó
rr rvvszukiwaniu padĘch dzików, Brak działania ekologów, żeby zabezpieczyć dziki w ich natLrralnycl-t
rrarrtnkacll, np. poprzez stworzenie streĄl buforowej oraz wolnej od wirusa, powodLrje, ze ta populacja jest
dzis jttż de facto t-liszczona przez ASF.

W sytuacji kiedy hodowcy podejrnrtjądziałania. aby ochronió swoje źródła lttrzyt-natlia, są wskazywanijako
winni rozprzestrzenianiu się wirusa, co jest niezwykle krzywdzące. Rolnicy rrie są w stanie sami sobie
poradzić z rvirltsern. Znalle są przypadki, ze mimo stosowania zasad bioasekuracji, w tych gospodarstwach
też pojawia się wirus ASF nie przeniesiony przez hodowcę.

Prowadzone w Danii doświadczenia wykazały, że ASF w określonych przypadkach i warunkaclr jest takze
przenoszolly przez muchy z rodzaju Stomoxys calcitrans - bolimuszki (Olesen AS, Lohse L, Hansen MF, et al.
Infection of pigs l,uith African swin.e fever yirus yia ingestion of stable flies (Stomoxys cal.citrans). Tran.sbound
Emerg Dis.201B;00:1 6. https://doi.org/L0.1111/tbed.129]8). PraktykLrjący myśliwi wskaztlją takze na
zagrożenie ze strony wody, w szczególtrości roztopów wiosenIlyclr, które spowodLrją podniesienie się stanu
rozlervisk i rozniesienie wirusa od padłych dzików z wodą na rozległe tereny. WirLrs ASF rnoze byś również
przelloszol-Iy przez wilki i lisy, któryclr populacja wzrasta.

Branża trzody clrlewnej to szereg powiązanych ze sobą działów gospodarki (nr. in. przemysł paszowy
i rnięsny, br"rdownictwo inwentarskie, weterynaria), dlatego negatywne skLrtki ASF są widoczne w cĄm
sektorze trzodowyln.

Działania podejnrowane w kierunku zwalczenia wirusa ASF muszą być wielokierunkowe. Oprócz zasad
bioasekLrracji konieczna jest redukcja populacji dzików w celu dalszego ograniczenia
rozprzestrzeniania się wirusa ASF.

Populacja dzików jest nadmierna. Został w niej zaclrwiany stan równowagi biologicznej, Gwałtownemu
wzrostowi populacji dzików w Polsce z 16 tys. sztuk w lataclr 30. XX. wieku do około 500 tys, sztuk
w rokLr 2015 sprzyjają korzystlre warunki klimatyczne (łagodne zimy) i zywieriiowe (lepiej owocujące dęby
i bLlki, uprawy kukurydzy irzepaku).

PopLrlacja dzików wg danych literaturowych:
latach 30. - 16 tys,,
rok 1939 - 45 tys.,
rol< ]955 - 50 tys,
rok 1990 - l 00 tys.
rok 2013 - 260 tys.
rok 2015 - 500 tys. (szacunek własny)
Ww. dane pochodzą z publikacji:
. Prof. Bogusław Fruziriski. Dzik.1992. Monografia przyrodniczo-łowiecka, wydawnictrvo Cedrus



/ Prof, hab. dr, hab. Aleksandęr Haber.1969. Dzik. Monografia przyrodniczo-łowiecka, Państwowe
Wydar.vnictr,vo Rolnicze i Leśne, Warszawa.

Jeszcze w lataclr 50. dziki prawie wcale nie występowa§ w centralnej i wsclrodniej części kraju. Tak duza
populacja dzików jest też wynikierrr niewykony.wania przez koła łowieckie przez lata rocznyclr planów
odstrzału dzików i dopasowanie liczebności dzików do pojemności łowiska,

Redukcję populacji dzików zapobiegawczo prowadzą również Niemcy. WedłLrg Deutscher Jegdverband
w sezonie łowieckim ż011lż018 pozyskarro 836 865 dzikow mimo że tam na razl,e nie
występLrie ASF, a działanie potraktowano jako zapobiegawcze (https://www.iagdverbarrd,de/corrterrt/zahl-der-
erle gterr-wi ldschweine-hOńC3 0ńB6her-als-erwaftet).

Ograniczenia populacji dzików nie są komfortowym rozwiązaniem w walce z ASF. Jedrrak brak działań
zmierzających do likwidacji wirusa w populacji dzików spowoduje jego rozprzestrzenianie się wśród dzików,
które giną w 100% z powodu zakażęnia po kilku dniach cierpieri (wysoka gorączka, duszności, niedowładu
zadu, biegunki, odwodnienie), Obecrrość wirusa wśród dzików zwiększa ryzyko przedostania się do
gospodarstwa, a w takim przypadkLr trzeba mieć na uwadze, że zlikwidowane będą także świnie - wybiciu
podlegają wszystkie grupy produkcyjne świń- ciężarne lochy, prosięta, warchlaki, tLrczniki i kriury, Są to nie
tylko ogromne koszł związane z uśnriercaniern i utylizaclą zwierząt, ale takze brak źrodła dochodu dla
rolników, u któryclr w gospodarstwaclr stwierdzono ASF. Są to równiez dylematy natury etycznej. Z powodu
poll]oru trzeba było zabić więcej świli niż dzików, Nikt nie płacze nad usypiarrymi w clrlewniaclr prośrrymi
lochami i prosiętami, jednak widok Lrtylizowanych zdrowych zwierząt lrodowlanych w wyznaczanych
strefach pozostaje w parnięci lekarzy weterynarii i właścicieli z*vierząt.

Ponadto w strefaclr zagrożo1-1ych i z ograniczeniami clrlewnie często są przepeIrliol]e, a dobrostan świń jest

absolutrrie zachwiany, co lTloze powodować zwiększona śmiertelność świli oraz moźliwość pojawienia się

innyclr clrorób zagrażalących zdrowi ludzi i zwierząt.

Potrzebę podjęcia działań wobec zapobieżenia rozprzestrzelliarlia się wirusa ASF już rv 20l3 r. widzieli
rolnicy z woj. kLljawsko-pomorskiego. Sygna|izowali środowisku naukowemu iekologicznym koniecznośó
redLlkcji dzil<ów na Sciarrie Wschodniej. Podjęcie wówczas proponowanyclr dzialań pozwoliłoby ochronić
produkcję trzody clrlewnej oraz populację dzików. Jedrrak z nieznanych powodów wówczas działania te nie
zostaĘ podjęte, a podejmowane są dopiero teraz.

lnforrnacje nt, ASF są dostępne na stronie MRiRW, GIW i PtWet, Jednak przez|ata nie było odpowiedniego

przekazrl informacyjrrego do społeczelistwa. Nie przygotowano rówliez we właściwy sposób Polskiego

Związku Łowieckiego w zakresie skutków clroroby u dzików (cierpienie, śmierlelnośó) i nieuchronności

następstw pojawienie się ognisk ASF.
Rórvniez obecnie brakLrje stĄclr irrformacji w mediacli (TVP, telewizjaclr regionalnych, radiu), które

powirrny trafiać nie Ęlko do środowiska rolników,lekarzy weterynarii, leśników czy myśliwych, ale takze

do zwykłych obywateli.
Konieczne .iest przekazanie inforrnacji, ze wirus ASF jest niebezpieczny dla populacji dzików izagraża
jej wyginięciu. Ta świadorność mogłaby wspomóc walkę z pomorefiI, chociażby poprzez niewwożenie do

Polski produktów pochodzerria zwierzęcego, które mogą zawierać patogeny powodLrjące afrykaliski pomór

świń, unikanie zakupów na targowiskach czy palniętanie o wyrzucaniu resztek jedzenia do zamykanych

koszy.
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