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ZWALCZANIE AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ W UE 
Kluczowa rola myśliwych 

Afrykański pomór świń jest wyniszczającą, zwykle śmiertelną chorobą 
zakaźną świń i dzików, przeciwko której nie ma szczepionki.

Konsekwencje wystąpienia choroby mają wpływ na: 

1. Gospodarstwa i gospodarkę:   

• wirus zabija zwierzęta; 

• straty ekonomiczne hodowców w Unii Europejskiej są 
potęgowane przez zakłócenia w międzynarodowym handlu 
zwierzętami i mięsem;

• straty ekonomiczne dla myśliwych.

2. Dzikie zwierzęta i polowania: 

• z powodu tej choroby populacja dzików może się znacznie 
zmniejszyć lub nawet zniknąć; 

• polowania mogą zostać ograniczone a nawet zakazane na 
niektórych obszarach zakażonych (w tym zbieranie martwych zwierząt i trofeów myśliwskich).

Myśliwi mogą na to wpłynąć – zarówno pozytywnie, jak i negatywnie – 
ponieważ mogą zwiększyć albo ograniczyć rozprzestrzenianie się choroby. 

Sektor wieprzowiny jest jednym z 
najważniejszych z ekonomicznego punktu 
widzenia sektorów rolnictwa w UE. 

Stanowi on 8,5 % łącznej produkcji 
unijnego rolnictwa, najwięcej ze wszystkich 
sektorów produkcji mięsa. 

Wieprzowina, stanowi 50 % całkowitej 
produkcji mięsa w UE. 

Wieprzowina ma największy udział w 
eksporcie mięsa produkowanego w UE: 
stanowi ona 62 % całkowitego unijnego 
eksportu mięsa.

Przenoszenie i rozprzestrzenianie 
choroby 
Przeniesienie może nastąpić poprzez bezpośredni kontakt 
zdrowych świń lub dzików z zakażonymi (martwymi lub 
chorymi) świniami lub dzikami. Jednak ludzie, a przede 
wszystkim myśliwi, choć nie są dotknięci chorobą, mogą 
powodować rozprzestrzenianie się choroby poprzez: 

• wszelki kontakt z zakażonymi żywymi i martwymi 
zwierzętami (zwłokami); 

• kontakt z przedmiotami skażonymi wirusem (np. odzieżą, 
pojazdami, innym wyposażeniem); 

• karmienie zwierząt mięsem lub produktami mięsnymi 
z zakażonych zwierząt (np. kiełbasą lub mięsem 
niepoddanym obróbce cieplnej) lub odpadami 
zawierającymi zakażone mięso (np. odpadami 
kuchennymi, zlewkami, w tym podrobami). 



Myśliwi mają do odegrania kluczową rolę 
UE oraz władze krajowe w państwach członkowskich dotkniętych chorobą podejmują szereg działań w celu kontroli 
i zwalczania choroby, ale kluczowe znaczenie ma lepsza współpraca z myśliwymi (i ich stowarzyszeniami) oraz 
rolnikami (i ich stowarzyszeniami). Myśliwi monitorują stan zdrowia dzikich zwierząt i odgrywają kluczową rolę 
w ochronie zdrowia zwierząt, w tym zwierząt domowych. 

Jakie obszary są zagrożone i które państwa UE są dotknięte? 

Co robią UE i właściwe władze państw członkowskich? 
UE opracowała strategię dotyczącą afrykańskiego pomoru świń i solidne ramy prawne w celu kontroli i zwalczania 
tej choroby, obejmujące konkretne środki w zakresie regionalizacji, które skupiają się na środkach kontroli 
i zapobieganiu rozprzestrzeniania się choroby (w celu ochrony obszarów wolnych od choroby w UE), co wymaga 
między innymi współpracy ze strony myśliwych. Środki te opierają się na dowodach naukowych dostarczonych przez 
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). 
Budżet UE na rzecz zapobiegania wystąpienia tej choroby i jej zwalczania wynosi 48,2 mln euro na lata 2013–2018. 
UE zapewnia koordynację prac z państwami członkowskimi oraz współpracuje ze swoimi wschodnimi sąsiadami.

Więcej informacji: 
https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en#description. 
Więcej na temat afrykańskiego pomoru świń: http://asf-referencelab.info/asf/en/the-disease 
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W przypadku zauważenia  nietypowego zachowania dzika lub, co jest bardziej prawdopodobne, 
znalezienia martwego zwierzęcia, należy wziąć pod uwagę możliwość, że jest ono zakażone 
afrykańskim pomorem świń (szczególnie na obszarach zakażonych lub zagrożonych).  

Podczas polowań, zwłaszcza na obszarach uznanych za zagrożone, należy:  

 ▶ współpracować z właściwymi władzami w przypadku znalezienia martwych dzików i 
przekazywać informacje na ten temat; 

 ▶ czyścić i dezynfekować posiadany sprzęt, odzież, pojazd i trofea myśliwskie na miejscu i 
zawsze przed opuszczeniem danego obszaru; 

 ▶ patroszyć odstrzelone dziki w wyznaczonych miejscach wytrzewiania na terenie obwodu 
łowieckiego; 

 ▶ przyczyniać się do stopniowego zmniejszenia zagęszczenia dzików na obszarach, które nie 
zostały jeszcze dotknięte chorobą, m.in. poprzez ukierunkowany odstrzał dorosłych i prawie 
dorosłych samic; 

 ▶ przez cały rok nie karmić dzików. 

* Należy sprawdzić szczegółowe przepisy wydane przez właściwy organ krajowy. 

*Animal Disease Notification System (ADNS) https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/not-system_en  


