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ASF należy do chorób podlegających ustawowemu 
obowiązkowi zgłaszania i zwalczania.  

Jest to wyjątkowo groźna, nieuleczalna, wysoce 
zakaźna i zaraźliwa, wirusowa choroba świń 
domowych wszystkich ras oraz dzików.  

Zasadnicze straty związane z wystąpieniem ASF  
w krajach eksportujących świnie lub wieprzowinę 
związane są z całkowitym zablokowaniem importu 
świń oraz mięsa wieprzowego z krajów dotkniętych 
ASF przez kraje wolne od tej choroby.  

Blokada minimum 2 lata, a najczęściej dłużej. 

Z uwagi na brak szczepionki przeciw ASF, 
zwalczanie choroby odbywa się wyłącznie 
metodami administracyjnymi poprzez wybijanie 
zwierząt chorych oraz znajdujących się w obszarze 
zapowietrzonym. 

Opis jednostki chorobowej 
Znaczenie 



Choroba ta po raz pierwszy była obserwowana 
w Kenii w 1910 roku u świń. Do 2007 r.  występuje 
endemicznie w krajach afrykańskich leżących na południe od 
Sahary. 

 

W II połowie XX wieku ASF występował w Europie 
(Portugalia, Francja, Włochy, Malta, Belgia, Holandia, 
Hiszpania).  

 

Aktualnie występuje tylko na Sardynii. Z uwagi na 
poprawiającą się sytuację epizootyczną, ryzyko przeniesienia 
choroby do Włoch kontynentalnych jest uznawane za 
niewielkie. 

Występowanie ASF 



Zagrożenie możliwością przeniesienia ASF na 
terytorium UE istotnie wzrosło w związku  
z zawleczeniem tej jednostki chorobowej do Gruzji w  
I połowie 2007 r. 

W 2007 r. pierwsze ognisko ASF pojawiło się również na 
terytorium Federacji Rosyjskiej. 

Od 2007 r. zasięg występowania ASF na terenie 
Federacji Rosyjskiej powiększa się w kierunku 
północnym średnio o ok. 360 km. 

Do chwili obecnej na terytorium FR odnotowano około 
300 ognisk, głównie na Kaukazie Północnym  
i Południowym.  

Występowanie ASF 



ASF W ROSJI W 2012 ROKU 

Zgodnie z danymi OIE w 2012 roku na terytorium Rosji wykryto 65 
ognisk ASF w tym 7 ognisk u dzików. 

Ogniska wykryto w: 

Republice Karelii (republika położona przy granicy z Finlandią),  

Republice Kałmucji (południowo-wschodnich krańce europejskiej 
części Rosji),  

Obwodzie jarosławskim ( zachodnia czesc Rosji, w pobliżu Moskwy),  

Obwodzie nowogrodzkim (północnym zachodzie europejskiej części 
Rosji), 

Obwodzie rostowskim (południowo-zachodniej Rosji na granicy z 
Ukrainą), 

Kraju Krasnodarskim, 

Obwodzie wołgogradzkim. 

 



Największa liczba ognisk 
ASF została odnotowana 
w okresie wakacyjnym  

(lipiec – sierpień)  
w Kraju Krasnodarskim  

i obwodzie 
wołgogradzkim 



ASF na Ukrainie 

W dniu 1 sierpnia 2012r. ukraińskie władze 
weterynaryjne zgłosiły do Światowej Organizacji 
Zdrowia Zwierząt (OIE) wystąpienie przypadku 
afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium 

Ukrainy, w obwodzie zaporskim,  
w miejscowości Komyshuvatka.  

Przypadek wykryto  
w gospodarstwie prywatnym utrzymującym trzodę 

chlewną. Prawdopodobne przeniesienie choroby 
nastąpiło poprzez żywność przywiezioną  

z Federacji Rosyjskiej przez osoby przebywające 
tam na wakacjach.  



Komyshuvatka znajduje się nad brzegiem Morza 
Azowskiego. Ognisko na Ukrainie wybuchło w tym 

samym czasie gdy po drugiej stronie morza na 
terytorium Rosji w Kraju Kranodarskim notowano 

duża liczbę przypadków ASF. 



Głównymi czynnikami stwarzającymi ryzyko wyprowadzenia 
wirusa ASF poza obszar Rosji są: 

obecność ASFV w populacji dzików – powtarzające się 
ogniska; 

obserwowana w Rosji bardzo duża skala nielegalnego 
obrotu świniami oraz wieprzowiną; 

powszechne żywienie świń odpadkami;  

brak dobrej infrastruktury i bioasekuracji w obszarze 
chowu i hodowli świń; 

brak skutecznego sytemu identyfikacji i rejestracji zwierząt  
w obszarze nadzoru nad obrotem trzoda chlewną; 

ograniczone środki finansowe przeznaczane na zwalczanie 
ASF.  Wypłacanie odszkodowań uznaniowe – nie 100%.  

Analiza ryzyka 



Scenariusze rozprzestrzenienia się 
choroby 

        Wg oświadczenia Rosselchoznadzoru z dnia 22 sierpnia 
br., afrykański pomór świń  może przedostać się na 
terytorium Unii Europejskiej: 

 

drogą północną: 

przez Białoruś , kraje bałtyckie, Polskę i Niemcy oraz  

drogą południową, która obecnie zaczęła się realizować: 

przez Ukrainę, Rumunię i Austrię.  



Wyniki monitoringu 
przygranicznego 

 

warmińsko-mazurskie - stan na  1 lutego br. 

pobrano łącznie  690 prób; 

23 próby od świń, 667 od dzików; 

 

podlaskie – stan na  1 lutego br. 

pobrano łącznie 169 prób; 

8 prób od świń, 161 od dzików; 



Wyniki monitoringu 
przygranicznego 

 

 podkarpackie – stan na  1 lutego br.  

pobrano 368 prób; 

2 próby od świń, 366 od dzików; 
 

lubelskie – stan na  1 lutego br. 

pobrano 373 próbki; 

185 próby od świń, 188 prób od dzików. 

 

Wszystkie zbadane próbki są ujemne. 



W dniach 4-5 grudnia 2012 r., odbyło się, w siedzibie 
Regionalnego Biura FAO dla Europy  

i Azji Centralnej, posiedzenie wysokiego szczebla, 
„Zagrożenie rozprzestrzenieniem się 

afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Europie 
Wschodniej: Pilna potrzeba w odniesieniu do 
współpracy międzynarodowej”, zorganizowane 

przez Organizację ds. Wyżywienia i Rolnictwa 
Narodów Zjednoczonych (FAO ONZ) pod egidą GF-
TADs FAO/OIE (Globalne Ramy dla Progresywnej 

Kontroli Transgranicznych Chorób Zwierząt). 

 



Uczestnicy spotkania zalecili m.in: 

1)  ASF musi być uznany jako priorytetowy problem zdrowia zwierząt 
przez wszystkie kraje w których wystąpiła w/w choroba i  jako 
zagrożenie dla całej Europy; 

2)  zapobieganie ASF i jego kontrola powinna być uważana jako 
międzynarodowe dobro publiczne, wymagające międzynarodowej 
solidarności i wsparcia darczyńców, w celu zainicjowania lub 
zintensyfikowania zapobiegania i programów kontroli ASF w krajach 
potrzebujących wsparcia finansowego; 

3) przeprowadzenie badań epidemiologicznych, w celu lepszego 
zrozumienia ekologii wirusa ASF, w tym roli kleszcze i dzików w trwałości 
i rozprzestrzenianiu się choroby; 

4) przeprowadzenia badań społeczno-ekonomicznych (w tym 
dotyczących strat bezpośrednich i pośrednich spowodowanych przez ASF, 
środków utrzymania, strategii w sektorze hodowlanym i badań łańcucha 
wartości), które mogą ukierunkowywać, jak można uczynić programy 
kontroli ASF bardziej udanymi, jak też   dostarczyć dowodów dla 
decydentów o potrzebie inwestowania w zapobieganie ASF i w środki 
kontroli w/w choroby; 

 



Dziękuję za uwagę 


