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Myśliwych również 
obowiązuje bioasekuracja 
Krzysztof Rośłik

Wytyczne dotyczące zasad ochrony przed rozprzestrzenianiem sięwirusa afrykańskiego 
pomoru świń (ASF) zostały uregulowane w rozporządzeniach ministra rolnictwa. 
Ochrona przed tą chorobą i jej zwalczanie obejmuje nie tylko rolników i ich stada 

trzody chlewnej, lecz również myśliwych.

W polu i gospodarstwie

Na obszarze objętym ograniczeniami  
i zagrożeniem ze strony ASF, myśli-
wym po dokonaniu odstrzału zaleca 
się, aby unikali patroszenia dzików 
w łowisku, a w miarę posiadanych 
możliwości niezwłocznie dostarczyli 
pozyskane sztuki, np. do punktu sku-
pu dziczyzny i tam w wyznaczonym 
miejscu wypatroszali odstrzelone 
sztuki. Zasada ta dotyczy zarówno 

dzików pobieranych na tzw. użytek 
własnych, jak i dzików odstawianych 
przez myśliwych do skupu. Zaleca się 
dokonywanie patroszenia dzików na 
folii lub innym, szczelnym materiale. 
Ma to uniemożliwić przedostanie się 
płynów ustrojowych z pozyskanego 
dzika do środowiska. Miejsce patro-
szenia należy obficie polać środkiem 
dezynfekcyjnym. Dotyczy to także in-

nych miejsc zanieczyszczonych krwią 
dzika, np. w trakcie przeciągania tuszy 
z miejsca odstrzału do środka transpor-
tu. Patrochy i folia, na której dokonano 
patroszenia, powinny zostać umiesz-
czone w szczelnym, plastikowym 
pojemniku lub worku. Po wykonaniu 
wyżej wymienionych czynności należy 
zdezynfekować dłonie i obuwie. 

W czasie przewożenia tusz dzików ich 
patrochów lub całych dzików z miej-
sca polowania do, np. wspomnianego 
wcześniej punktu skupu dziczyzny, 
myśliwi zobowiązani są, aby środki 
transportu, którymi przewożona jest 
pozyskana zwierzyna, były odpowied-
nio uszczelnione, wyłożone materiałem 
jednorazowego użytku lub materiałem 
wielorazowego użytku nadającym się 
do skutecznego czyszczenia i dezyn-
fekcji (zapobiegającym możliwości 
wyciekania krwi). Wskazane jest stoso-
wanie plastikowych pojemników o od-
powiedniej wielkości, umożliwiających 
przeciąganie tusz lub niepatroszonych 
odstrzelonych dzików, w przypadku, 
gdy nie ma możliwości dojazdu do 
miejsca dokonania odstrzału.   U
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W polu i gospodarstwie

Punkt skupu dziczyzny powinien być 
wyposażony w maty dezynfekcyjne  
i w mobilne urządzenia zapewniające 
możliwość mycia i dezynfekcji. Ponad-
to punkt powinien posiadać miejsce do 
patroszenia dzików z zachowaniem za-
sad bioasekuracji, oznaczone tabliczką 
z napisem „Miejsce patroszenia”. Przed 
opuszczeniem punktu przetrzymywania 
tusz odstrzelonych dzików, wszystkie 
materiały jednorazowego użytku słu-
żące do zabezpieczenia przewożonej 
tuszy lub dzika przed patroszeniem 
pozostają przy patrochach, natomiast 
wszystkie materiały wielorazowego 
użytku powinny zostać poddane sku-
tecznemu czyszczeniu i dezynfekcji. 
Przed opuszczeniem punktu przetrzy-
mywania tusz odstrzelonych dzików, 
zaleca się również przeprowadzenie 
mycia i dezynfekcji kół środków trans-
portu oraz w razie konieczności ich 
przestrzeni ładunkowej.       

To tylko niektóre zasady idące w parze 
z radykalnym zmniejszeniem populacji 
dzików w środowisku. 

Eliminacja dzików do poziomu pozwalającego na wygaszenie wirusa trwa w najlep-
sze. Koła łowieckie w całym kraju realizują restrykcyjny program doprowadzenia 
populacji dzika do poziomu 0,1 na km². Wewnętrzne ograniczanie odstrzału 
dzików w kołach łowieckich, postrzegane jest przez ZG PZŁ jako negatywna 
ocena prowadzonej gospodarki łowieckiej, co w konsekwencji może prowadzić 
do wypowiedzenia umowy dzierżawy obwodu łowieckiego kołu.     

Tusza dzika poddana 
schłodzeniu w punkcie 
skupu dziczyzny

Jeden ze sposobów transportowania tusz dzików w łowisku 


