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Mar szałęk Woj ew o dńw a P odl aski e go
Jerzy Leszczyński

Dnia 16 lutego podczas spotkania z Ministrem Rolnictwa w Białymstoku,
oraz dnia 1 7 lutego na Konferencji w Podlaskim Urzędzię Marszałkowskim
dotyczącej ASF świń u dzików rz;ądowe, wojewódzkiei samorządowe strony
z wojewó d*w dotkniętych klęską ASF świń u dzików: lubelskiego,
mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko -mazurskiego wspólnie deklarowały,
że nie możnabagatelizować tej ważn€1 dlanaszych regionów sprawy i żeliczą
w tym zakresie na stosowne, adekwatne do zagrożęnia działania.

Minęło juz prawie pół roku, ASF dzik ów zamiast się Wcisza,c to wciąż
rozprzestrzenia się po Polsce.

Ministerstwo Rolnictwa które deklarowało żę do wiosny tego roku na
terenach zagrożonych ASF nie będzie już dzików, nie wyegzekwowało
przeprowadzenia odstrzałów sanitarnych. Dziki , których na terenach ASF juz
dawno być nie powinno masowo powodują widocme szkody łowieckie a od
dzików choroba przenosi się do chlewni.

Ministerstwo Środowiska zamiastułatwić myśliwym odstrzń dzików i
redukcję ich populacji wprowadziło ponownie na terenach ASF okresy ochronne
dla loch dzicrych. Lochy te przyprowadziĘjuz kolejne mioty, które będą się
wzajemnie zarażĘ przenosząc pomór do kolejnych wojewódaw.

Władze samorządowe, które na swoim terenie decydują o istnieniu dzika-
szkodnika polnego zamiast zakazaó hodowli dzików, zatwierdziły wieloletnie
plaly hodowli dzikana terenach ASF na kolejne 10 lat na poziomie 0,5 dzikana
km2 który to poziom jak widać wcale nie gwarantuje zaniku choroby.

Weterynaria z powodzeniem likwiduje chlewnie w których wystąpił ASF
tworząc rejony zapowietrzone i zagrożone ASF świń. W promieniu do l0 km,
zakazuj e prowadzenie ho dowli świń pro duc entom ni e sp ełni aj ącym
bioasekuracji, natomiast nie podejmuje podobnych działań w zakresie
zwalczenia ASF u dzików

Zbierąą się rózne komisje kryzysowe, natomiastżadnaz nich nie
opracowała planu zwalczania ASF u dzików, od samego początku zaI<ł.adając że
pomoru dzików zwalczyó się nie da. Co najgorsze jest to prawda, bo nie da się
przeprowadzic zwaIczenia ASF u dzików pozwalając na ich hodowlę, chroniąc
lochy dzicze,lub nie egzekwując obowiązku wykonania odstrzałów sanitarnych
w rejonach zagrożonych ASF.



Rolnicy -producenci trzody nie mają prawa sami zrobic porządku z
rabusiaminiszczącymi ich pola i zarażąącymi pasze dla świń wirusem ASF.
Jedyne na co nam pozwolono to odgrodzió się od dzików i nie wpuszczać
wirusa do chlewni. To mozemy i powinniśmy zrobió, wobec bezradności i braku
chęci zwa\czenia ASF u dzików w Polsce odprzeszło 3 Lat. Ale choćby na
teren i e wszy stki c h pr ąl gr ani czny ch woj e wó d ztw zllkwi do w ać tr zo dę c h 1 ewną -
co juz było rozważane, to ASF u dzików nadal bezprzeszkódbędzie
rozprzestrzęniń się po Polsce.

Jaka powinna być decyzja władz dotycząca zwalczęnia ASF u dzików,
pokazaĘ namCzechy które postanowiły dokonać intensywnego polowania na
dziki na terenie całego kraju bęzrozróżnianiapłci i dopuściĘ noktowizory do
odstrzału oraz używanie świateł.

Dlatego po tazkolejny zwraaamy się do wszystkichktorzy swoim
działaniem lub brakiem działaniapozwalają aby na terenach ASF dzikbył
ważniejsryl od rolnika. Musicie wszyscy bezwyjątku rozpocząć ograniczenie
populacji dzików do poziomu bliskiego zęru. Bez likwidacji dzików na terenach
ASF nigdy nię zwalczymy pomoru u dzików a chore dziki będą zarażaĘ kolejne
obszary Polski powodując aoraz to większe straty.


