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Afryka�ski pomór "wi� 
materia�y szkoleniowe dla my"liwych i le"ników  



Afryka�ski pomór �wi� 

(ASF)  

nieuleczalna wirusowa 

choroba �wi� i dzików 
 

Ludzie s! niewra"liwi  

na zaka"enie wirusem ASF 



Wyst�pienie ASF  

w populacji !wi" lub dzików 

decyduje o tym, #e kraj lub 

region, w którym stwierdzono 

ognisko choroby traci prawo 

eksportu !wi" i  mi$sa 

wieprzowego 



Zwalczanie  ASF polega 

w pierwszej kolejno�ci 
na uniemo�liwieniu 

wprowadzenia wirusa 

ASF na obszar kraju  



Ze wzgl�du na fakt, �e ASF 

wyst�puje u naszych 

s!siadów (Rosja, Bia"oru#, 

Ukraina, Litwa) istnieje 

ogromne zagro�enie, �e 

choroba przedostanie si� na 

terytorium Polski 



Wyst�powanie ASF w krajach s�siaduj�cych z Polsk� 

 sytuacja do dnia 3.02.2014.- wg. danych oficjalnych 

 

� ROSJA - 597 ognisk w tym: 322 ogniska u �wi� 

                  oraz 233 u dzików (od 2007 do 2014 r). 

� BIA!ORU"  - 2 ogniska  u �wi� ( 2013 r.) 

� UKRAINA     - 1 ognisko u dzików (2014 r.) 

     1 ognisko u �wi� (2014 r.) 

� LITWA          -  2 ogniska u dzików  (2014 r.)        
 



Ogniska ASF i CSF na Bia�orusi w 2013/14 r. 
(wg. danych oficjalnych) 



2 ogniska ASF na Ukrainie, wg. OIE  
(poprzednie ognisko VII 2012 r., Zaporo�e)  

 

6.01. 2014 r.  - rejon staniczno-�uha�ski - dzik 

rzeka Derkul,  4 m od granicy z Rosj!, 1100 km od granicy Polski   

 

31.01.2014 r. - "winie 

(chlewnia przyzagrodowa, 26 "wi�, 5 pad�o) 



2  ogniska  ASF na Litwie; 24.01.2014. 



    Wprowadzenie wirusa ASF do Polski                    
jest mo�liwe poprzez: 

 

1. Przewo�enie (przemyt) przez osoby zza 
wschodniej granicy �ywno ci, a nast!pnie 
skarmianie  wi" resztkami lub wyrzucenie 
odpadów do lasów i kontakt dzików z 
odpadami. 

2. Migracj  dzików - zagro!enie g"ównie 
dotyczy woj. wschodnich. 

3. #rodki transportu 
 



Prawdopodobne drogi wprowadzenia ASFV 

 na terytorium Polski - wektory 



W przypadku przedostania si� 

wirusa ASF na obszar kraju             

(co jest wysoce prawdopodobne), 

najwa!niejszym jest szybkie 

jego wykrycie                               

oraz nie dopuszczenie do 

zawleczenia wirusa do stada 

"wi#$ 



Sukces  

w obronie kraju przed wirusem ASF 

zale�y w istotnym stopniu                               

od poziomu �wiadomo�ci            

my�liwych, le�ników, producentów �wi! 

oraz sprawno�ci dzia"ania inspekcji 

weterynaryjnej                                            

i innych odpowiednich s"u#b 



My�liwi/le�nicy 

 

- powinni zwi!kszy� aktywno��  

w zakresie poszukiwania chorych                               

i pad#ych dzików, 

 - powinni niezw#ocznie powiadomi�  

powiatowego lekarza weterynarii  

o znalezieniu chorego/pad#ego dzika, 

- sekcja dzika mo$e by� wykonywana  

wy#%cznie przez lekarza weterynarii 

 



My�liwi/le�nicy  
 

- przestrzega! zasad higieny po 

polowaniach  

(nie pozostawia! patrochów w lesie po   

zako"czeniu polowania - kontakt z 

krwi� zwierz$cia zaka�onego stanowi 

najwi$ksze zagro�enie zaka�enia innych 

osobników; dezynfekowa! sprz$t 

&owiecki). 



 

My�liwi/le�nicy:  
 

1. nie powinni hodowa� �wi�

2. powinni unika� wchodzenia do chlewni

3. lek. wet. my�liwy powinien unika�  

wchodzenia do chlewni w czasie min.                      

48 godz. od polowania  

oraz  

przestrzega� zasad dezynfekcji pojazdu, 

zmiany obuwia i odzie!y 



Szybkie wykrycie ASFV  

umo�liwia wdro�enie 

post!powania                   

maj"cego na celu 

ograniczenie mo�liwo#ci 

szerzenia si! choroby 



Koszty dzia�a� zwi�zane z likwidacj� 

1 ogniska ASF  

( stado licz�ce 40 !wi�)  

to oko�o 720 000 z� 

Stado licz�ce 20 000 

!wi� � oko�o 15 milionów z�. 

(Koszty poniesie bud"et Pa�stwa) 
                                                                                   GIW, 2013 



Afryka�ski pomór �wi�  

 dotyczy  

wszystkich grup wiekowych  

i obu p!ci  



1. Zwi�kszone padni�cia (w ci�gu kilku/kilkunastu 
dni  po zaka�eniu chore dziki masowo padaj�.  

2. Gor�czka, os�abienie, utrata apetytu, zaburzenia 
w poruszaniu si!, utrata orientacji,  ograniczony 
odruch ucieczki. 

3. Problemy w oddychaniu, pienisty lub krwisty 
wyp!yw z nosa.       

4. Sinica skóry, uszu, boków brzuch, wybroczyny 
na skórze.  

5. Biegunka z domieszk� krwi, wymioty. 
 
Nie wszystkie objawy pojawiaj� si� jednocze#nie! 
 

  

Objawy kliniczne u dzików  
(s� takie same jak u #wi$)  



Objawy kliniczne 

�ród�o: EURLds. ASF, Valdeolmos Hiszpania 



Objawy kliniczne 

�ród�o: EURLds. ASF, Valdeolmos Hiszpania 



Ogromna oporno�� 

wirusa ASF  

na czynniki 

�rodowiskowe 



 

Ogromna oporno�� na dzia�anie czynników �rodowiskowych 
(wysychanie, gnicie, temp., zmiany pH) !! 

Warunki Prze!ywalno��  "ród�o 

Krew (4ºC) 18 m-cy Iowa, 2006 

Ka� (20oC)  11 dni Iowa, 2006 

Zanieczyszczone kojce 1 m-#c Iowa, 2006 

Temperatura  56ºC 70 min. Mebus i wsp. 1998 W: Foreign Animal 

Diseases 

Temperatura  60ºC 20 min. Mebus i wsp. 1998 W: Foreign Animal 

Diseases 

 

pH<3.9 lub pH>11.5 

(pod�o!e bez surowicy 
Minuty Mebus i wsp. 1998 W: Foreign Animal 

Diseases/Plowright,1994 

pH 13.4 pod�o!e bez 
surowicy 

21 godz. OIE 

pH 13.4 pod�o!e z 25% 

surowicy 
7 dni OIE 





ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

true 


