
 UZASADNIENIE

         Afrykański Pomór Świń jest zaraźliwą chorobą wirusową świń, dzików                    

i świniodzików. Choroba nie jest szkodliwa dla ludzi i innych gatunków zwierząt.                

Ze względu na fakt, iż może powodować znaczące straty w gospodarce narodowej należy podjąć 

działania mające na celu przeciwdziałanie wystąpieniu choroby.                

W chwili obecnej w Polsce jest bardzo niekorzystna sytuacja epizootyczna względem Afrykańskiego 

Pomoru Świń. Chorobą występuje u świń i dzików w 8 województwach (podlaskie, lubelskie, 

mazowieckie, podkarpackie, warmińsko – mazurskie, wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie).                                           

Analiza zagrożeń w województwie pomorskim wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo 

zawleczenia wirusa afrykańskiego pomoru świń poprzez migracje dzików, ruch turystyczny oraz 

osoby migrujące w celach zarobkowych zza wschodniej granicy (Ukrainy, Białorusi, Federacji 

Rosyjskiej). Na terenach tych krajów choroba się rozprzestrzenia, natomiast nie są tam stosowane 

rygory równoważne z rygorami Unii Europejskiej. Największym zagrożeniem jest nielegalnie 

przywieziona żywność    z mięsem zarażonym wirusem ASF, która w niekontrolowany sposób może 

trafić do łańcucha pokarmowego dzików, w ten sposób przenosząc wirusa, dlatego zasadnym jest 

zmniejszenie populacji dzików wzdłuż szlaków komunikacyjnych. Ponadto mając na uwadze fakt, 

iż województwo pomorskie graniczy z województwem warmińsko- mazurskim, w którym występuję 

ASF, jest wysokie ryzyko migracji dzików, należy podjąć bardziej restrykcyjne działania 

zapobiegawcze uniemożliwiające rozprzestrzenianie się choroby pomiędzy dzikami. W dniu 3 lutego 

2020 r. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na którym 

podjęto ustalenia o obszarze oraz liczbie dzików objętych odstrzałem sanitarnym, na podstawie 

informacji przekazanych przez Polski Związek Łowiecki oraz zarządców i dzierżawców obwodów 

łowieckich. Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii uważa, iż wdrożenie środków, o które wnosi 

w przedmiotowym wniosku jest niezbędne do zapewnienia ochrony zdrowia zwierząt oraz 

ograniczenia negatywnych skutków gospodarczych rozprzestrzeniającej się choroby. Podjęcie 

zdecydowanych środków w walce z wirusem jest również konieczne ze względu na gospodarstwa 

utrzymujące trzodę chlewną na terenie województwa pomorskiego, oraz funkcjonujące w tym 

obszarze rzeźnie świń i inne zakłady związane z produkcją wieprzowiny. 
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