
Foto. Shutterstock





Gospodarowanie populacjami 
zwierzyny grubej – działania 
podejmowane przez PZŁ w 
zakresie zwalczania i 
przeciwdziałania występowaniu 
na terenie Polski wirusa 
afrykańskiego pomoru świń



Gospodarowanie populacjami zwierzyny grubej

Zarządzanie populacjami gatunków łownych rozpoczęło się w Polsce po 1952 roku na 
mocy Dekretu Rady Państwa, w którym „łowiectwo … oznacza planowe gospodarowanie 
zwierzyną zgodnie z potrzebami gospodarstwa narodowego i ochrony przyrody”. 

Dla każdego obwodu łowieckiego były sporządzane plany,  w których należało podać 
liczebności poszczególnych gatunków, zaplanować liczby zwierzyny grubej do odstrzału 
oraz podać wykonanie planu pozyskania z poprzedniego roku.   
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Gospodarowanie populacjami zwierzyny grubej

W ustawie z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie określono cele łowiectwa 
jako:
1) ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych;
2) ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków 
bytowania zwierzyny;
3) uzyskiwanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz właściwej 
liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi 
środowiska przyrodniczego;
4) spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania 
tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej.
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Gospodarowanie populacjami zwierzyny grubej

Zgodnie z art.  8 ust. 1. Gospodarka łowiecka prowadzona jest w obwodach łowieckich 
przez dzierżawców lub zarządców.
ust. 3. Gospodarka łowiecka prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie, w 
oparciu o roczne plany łowieckie i wieloletnie łowieckie plany hodowlane.
ust. 3a. Roczne plany łowieckie sporządzane są przez dzierżawców obwodów 
łowieckich, po zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta), i podlegają 
zatwierdzeniu przez właściwego nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe w uzgodnieniu z Polskim Związkiem Łowieckim.
ust. 3b. Roczne plany łowieckie w obwodach wyłączonych z wydzierżawienia 
sporządzane są przez ich zarządców i podlegają zatwierdzeniu przez dyrektora 
regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
ust. 3e. Wieloletnie łowieckie plany hodowlane sporządzają dyrektorzy regionalnych 
dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w uzgodnieniu z 
marszałkami województwa i Polskim Związkiem Łowieckim.
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Gospodarowanie populacjami zwierzyny grubej

Zależność rocznych planów łowieckich (RPŁ) od wieloletnich łowieckich planów 
hodowlanych (WŁPH)

WŁPH – określa docelowy stan populacji poszczególnych gatunków zwierzyny grubej 

oraz kierunki hodowlane na koniec okresu obowiązywania.

RPŁ – jest składową planów wieloletnich (w ujęciu rocznym), na podstawie WŁPH 

przyjmuje się kierunki hodowlane dla obwodu łowieckiego tak aby po okresie 10 lat 

obowiązywania planu doprowadzić do zapisanego w nim stanu populacji zwierzyny.
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Gospodarowanie populacjami zwierzyny grubej
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Gospodarowanie populacjami zwierzyny grubej

W art.  34. ustawy PŁ określono zadania Polskiego Związku Łowieckiego do których 
należy:
1) prowadzenie gospodarki łowieckiej;
4) ustalanie kierunków i zasad rozwoju łowiectwa, zasad selekcji populacyjnej i 
osobniczej zwierząt łownych;

Obecnie obowiązują  na terenie Polski następujące uchwały Naczelnej Rady Łowieckiej 
w zakresie zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych oraz 
gospodarowania populacjami zwierzyny grubej:
• Uchwał Naczelnej Rady Łowieckiej nr 57/2005 z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie 

przyjęcia zasad selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych w Polsce oraz 
zasad postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału (z późniejszymi zmianami). 

• Uchwała Naczelnej Rady Łowieckiej nr 71/2009 z dnia 8 września 2009 w sprawie 
okresowych zasad selekcji i gospodarowania populacjami jelenia szlachetnego w celu 
zwiększenia udziału III klasy wieku byków.
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Gospodarowanie populacjami zwierzyny grubej

W 2014 roku Naczelna Rada Łowiecka powołała zespół, którego zadaniem było 
opracowanie nowych zasad gospodarowania populacjami zwierzyny grubej.

Naczelna Rada Łowiecka, działając na podstawie art. 42d w związku z art. 34 pkt 4 
ustawy Prawo łowieckie oraz § 108 pkt 12 Statutu  PZŁ, po zasięgnięciu opinii Komisji 
Hodowlanej NRŁ, postanowiła w dniu 15 grudnia 2015 roku podjąć Uchwałę nr 14/2015 
w sprawie przyjęcia zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce 
oraz zasad postępowania przy ocenie zgodności odstrzału.

Uchwała została podzielona na 9 działów: 
1. Metody szacowania liczebności, 
2. Określanie zagęszczeń, 
3. Określanie struktury płci, 
4. Określanie przyrostu zrealizowanego,  
5. Planowanie wielkości i struktury pozyskania, 
6. Zasady selekcji jeleniowatych i muflonów,  
7. Wielkości odstępstw w ocenie prawidłowości odstrzałów,  
8. Ocena prawidłowości odstrzału i procedury przy jej wykonywaniu 
9. Wycena medalowa. 



Gospodarowanie populacjami zwierzyny grubej

Metody szacowania liczebności 

Szacowanie liczebności zwierzyny z uwzględnieniem różnicy zagęszczenia między 
powierzchnią leśną i nie leśną, należy sporządzać w rejonach hodowlanych w jednym 
terminie w celu ustalenia stanu na dzień 10 marca. Zaleca się stosowanie następujących 
 metod wg uznania dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich.
 
Łoś, jeleń szlachetny, jeleń sika, daniel – szacowanie liczebności w rejonie hodowlanym 
w jednym terminie w celu ustalenia stanu na dzień 10 marca. Zalecane metody: 
tropienia, próbne pędzenia oraz inne metody opisane w literaturze.
 
Sarna, muflon, dzik – szacowanie liczebności w obwodzie łowieckim w jednym terminie 
w celu ustalenia stanu na dzień 10 marca. Zalecane metody: tropienia, próbne pędzenia 
oraz inne metody opisane w literaturze.
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Gospodarowanie populacjami zwierzyny grubej

Określanie zagęszczeń

Minimalne zagęszczenie zwierzyny (przed okresem polowań), dopuszczające 
eksploatację populacji, określa się na następującym poziomie: 
Łoś – minimalne zagęszczenia dopuszczające eksploatację populacji – powyżej 5 
osobników na 1000 ha powierzchni leśnej i bagiennej obwodu łowieckiego. 
Jeleń szlachetny – minimalne zagęszczenia dopuszczające eksploatację populacji – 
powyżej 3 osobników na 1000 ha powierzchni obwodu łowieckiego.
Jeleń sika – ze względu na zagrożenie populacji jelenia szlachetnego poprzez 
krzyżowanie należy dążyć do eliminacji tego gatunku. 
Daniel – minimalne zagęszczenia dopuszczające eksploatację populacji – powyżej 3 
osobników na 1000 ha powierzchni obwodu łowieckiego.
Sarna – minimalne zagęszczenia dopuszczające eksploatację populacji powyżej 1,5 
osobnika na 100 ha powierzchni obwodu łowieckiego. 
Muflon – minimalne zagęszczenia dopuszczające eksploatację populacji – powyżej 3 
osobników na 1000 ha powierzchni obwodu łowieckiego. 
Dzik – zagęszczenia do uznania przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego.

Zarządzanie populacją łosia i jelenia szlachetnego odbywa się na poziomie 
łowieckiego rejonu hodowlanego.  



Gospodarowanie populacjami zwierzyny grubej

Zagęszczeń maksymalne według uchwały nr 57/2005 z dnia 22 lutego 2005r.

Łoś – za zagęszczenie pozwalające na prowadzenie właściwej gospodarki łosiem 
przyjmuje się zagęszczenie wynoszące ok. 5 osobników na 1000 ha powierzchni leśnej i 
bagiennej rejonu hodowlanego.

Jeleń szlachetny – za optymalne zagęszczenie, pozwalające na prowadzenie właściwej 
gospodarki jeleniem, uważa się zagęszczenie wynoszące 15 - 35 osobników na 1000 ha 
powierzchni leśnej obwodu. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zagęszczenie 
do 50 osobników na 1000 ha powierzchni leśnej obwodu.

Sarna – Optymalne zagęszczenie powinno wynosić od 3 do 10 osob./100 ha 
powierzchni obwodów (nawet do 15 szt.). Zważywszy na aktualne zagęszczenie sarny w 
naszych łowiskach należy uczynić wszystko, aby w ciągu najbliższych lat doprowadzić do 
stanu, w którym nie będzie ono niższe od 2-3 osob./100 ha powierzchni obwodu 
łowieckiego.



Gospodarowanie populacjami zwierzyny grubej

Zagęszczeń maksymalne według uchwały nr 57/2005 z dnia 22 lutego 2005r.

Daniel – w korzystnych warunkach środowiskowych zagęszczenie może wynosić około 
30 -35 osobników na 1000 ha powierzchni leśnej obwodu.

Muflon – zagęszczenie populacji, nie powodujące dotkliwych szkód w lasach, może 
wynosić 30 - 60 osobników na 1000 ha powierzchni leśnej obwodu . 
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Gospodarowanie populacjami zwierzyny grubej

Określanie struktury płci

Dla jeleniowatych i muflonów struktura płci powinna cechować się dominacją samic w 
stosunku do samców w zakresie od 1,2 do 2,0 (liczba samic w stosunku do 1 samca) 

Określanie przyrostu zrealizowanego

Łoś – do 70% wiosennego stanu klęp.
Jeleń szlachetny – do 70% stanu wiosennego łań.
Jeleń sika – do 70% stanu wiosennego łań.
Daniel – do 70% stanu wiosennego łań.
Sarna – do 70% wiosennego stanu kóz.
Muflon – do 60% wiosennego stanu owiec.
Dzik – do 250% ogólnego stanu wiosennego.
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Gospodarowanie populacjami zwierzyny grubej

Planowana wielkość pozyskania zależna jest od zagęszczenia, przyrostu 
zrealizowanego, możliwości siedliskowych i wieloletnich łowieckich planów 
hodowlanych.

Łoś - struktura pozyskania: klępy – do 50%, byki – do 50%, łoszaki – do 30%.
 
Jeleń szlachetny - struktura pozyskania: łanie – do 60%, byki – do 50%, cielęta – do 
30%.

Daniel - struktura pozyskania: łanie – do 50%, byki – do 50%, cielęta – do 30%.
 
Sarna - struktura pozyskania: kozy – do 50%, kozły – do 50%, koźlęta – do 30%.
 
Muflon - struktura pozyskania: owce – do 50%, tryki – do 50%, jagnięta – do 30%.
 
Dzik - gospodarowanie populacją: dzierżawca lub zarządca ustala liczbę dzików w 
obwodzie do pozyskania bez względu na wiek i płeć. 

Jeleń sika - wielkości pozyskania i struktury – nie określa się. 



Gospodarowanie populacjami zwierzyny grubej

Czynniki wpływające na dokładność metod inwentaryzacji:
1. Procent powierzchni uwzględniony jako powierzchnia próbna
2. Zagęszczenie gatunku
3. System przestrzennego rozmieszczenia populacji
4. Warunki atmosferyczne
5. Przygotowanie osób – liczba i kompetencje

Wpływ zagęszczenia saren na błąd pomiaru
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Gospodarowanie populacjami zwierzyny grubej

Łoś – okręgi PZŁ
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Gospodarowanie populacjami zwierzyny grubej

Łoś - województwa

Województwo
Powierzchnia 
ogólna (ha)

Powierzchnia 
leśna (ha)

Stan populacji 
na 10.III.2016

Zagęszczenie na 
1000ha obwodu 

Zagęszczenie na 
1000ha powierzchni 

leśnej obwodu 

Dolnośląskie 1603761 493474 1 0,00 0,00
Kujawsko-pomorskie 1495962 355677 751 0,50 2,11

Lubelskie 2166124 570397 3837 1,77 6,73
Lubuskie 1055538 542483 5 0,00 0,01

Łódzkie 1573343 346563 210 0,13 0,61

Małopolskie 1137270 353654 64 0,06 0,18
Mazowieckie 3014942 717215 3561 1,18 4,97

Opolskie 753452 214568 0 0,00 0,00

Podkarpackie 1208385 495508 531 0,44 1,07
Podlaskie 1670954 456953 4340 2,60 9,50

Pomorskie 1641237 626073 184 0,11 0,29

Śląskie 929607 358183 124 0,13 0,35

Świętokrzyskie 1037243 320145 297 0,29 0,93

Warmińsko-mazurskie 2068493 602817 4150 2,01 6,88
Wielkopolskie 2461971 693776 180 0,07 0,26
Zachodniopomorskie 1882548 740469 61 0,03 0,08



Gospodarowanie populacjami zwierzyny grubej

Jeleń szlachetny – okręgi PZŁ
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Gospodarowanie populacjami zwierzyny grubej

Jeleń szlachetny - województwa

Województwo
Powierzchnia 
ogólna (ha)

Powierzchnia 
leśna (ha)

Stan populacji 
na 10.III.2016

Zagęszczenie na 
1000ha obwodu 

Zagęszczenie na 
1000ha 

powierzchni 
leśnej obwodu 

Dolnośląskie 1603761 493474 12955 8,08 26,25
Kujawsko-pomorskie 1495962 355677 8531 5,70 23,99

Lubelskie 2166124 570397 7370 3,40 12,92
Lubuskie 1055538 542483 10834 10,26 19,97
Łódzkie 1573343 346563 4278 2,72 12,34
Małopolskie 1137270 353654 4558 4,01 12,89
Mazowieckie 3014942 717215 7791 2,58 10,86
Opolskie 753452 214568 7272 9,65 33,89
Podkarpackie 1208385 495508 9113 7,54 18,39
Podlaskie 1670954 456953 8519 5,10 18,64

Pomorskie 1641237 626073 18246 11,12 29,14
Śląskie 929607 358183 7243 7,79 20,22
Świętokrzyskie 1037243 320145 3410 3,29 10,65
Warmińsko-mazurskie 2068493 602817 20321 9,82 33,71
Wielkopolskie 2461971 693776 21606 8,78 31,14

Zachodniopomorskie 1882548 740469 30008 15,94 40,53



Gospodarowanie populacjami zwierzyny grubej

Sarna europejska – okręgi PZŁ
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Gospodarowanie populacjami zwierzyny grubej

Sarna europejska - województwa

Województwo
Powierzchnia 
ogólna (ha)

Powierzchnia 
leśna (ha)

Stan populacji 
na 10.III.2016

Zagęszczenie na 
100ha obwodu 

Zagęszczenie na 
100ha 

powierzchni 
leśnej obwodu 

Dolnośląskie 1603761 493474 78975 4,92 16,00
Kujawsko-pomorskie 1495962 355677 45786 3,06 12,87
Lubelskie 2166124 570397 51600 2,38 9,05
Lubuskie 1055538 542483 45181 4,28 8,33
Łódzkie 1573343 346563 46521 2,96 13,42
Małopolskie 1137270 353654 30552 2,69 8,64
Mazowieckie 3014942 717215 67357 2,23 9,39
Opolskie 753452 214568 33749 4,48 15,73
Podkarpackie 1208385 495508 39370 3,26 7,95
Podlaskie 1670954 456953 24603 1,47 5,38
Pomorskie 1641237 626073 57192 3,48 9,14
Śląskie 929607 358183 31818 3,42 8,88
Świętokrzyskie 1037243 320145 22121 2,13 6,91

Warmińsko-mazurskie 2068493 602817 62563 3,02 10,38
Wielkopolskie 2461971 693776 88511 3,60 12,76
Zachodniopomorskie 1882548 740469 90450 4,80 12,22



Gospodarowanie populacjami zwierzyny grubej

Daniel – okręgi PZŁ
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Gospodarowanie populacjami zwierzyny grubej

Daniel – województwa

Województwo
Powierzchnia ogólna (ha) Powierzchnia leśna (ha)

Stan populacji na 
10.III.2016

Dolnośląskie 1603761 493474 1392
Kujawsko-pomorskie 1495962 355677 2344
Lubelskie 2166124 570397 182
Lubuskie 1055538 542483 861
Łódzkie 1573343 346563 933
Małopolskie 1137270 353654 169
Mazowieckie 3014942 717215 521
Opolskie 753452 214568 1186
Podkarpackie 1208385 495508 372
Podlaskie 1670954 456953 75
Pomorskie 1641237 626073 1343
Śląskie 929607 358183 1022
Świętokrzyskie 1037243 320145 30

Warmińsko-mazurskie 2068493 602817 1534
Wielkopolskie 2461971 693776 6438

Zachodniopomorskie 1882548 740469 2695



Gospodarowanie populacjami zwierzyny grubej

Muflon – województwa

Województwo
Powierzchnia ogólna (ha) Powierzchnia leśna (ha)

Stan populacji na 
10.III.2016

Dolnośląskie 1603761 493474 1289

Kujawsko-pomorskie 1495962 355677 158
Lubelskie 2166124 570397 0
Lubuskie 1055538 542483 0
Łódzkie 1573343 346563 0
Małopolskie 1137270 353654 5
Mazowieckie 3014942 717215 0
Opolskie 753452 214568 10
Podkarpackie 1208385 495508 1
Podlaskie 1670954 456953 0
Pomorskie 1641237 626073 84
Śląskie 929607 358183 16
Świętokrzyskie 1037243 320145 0
Warmińsko-mazurskie 2068493 602817 60
Wielkopolskie 2461971 693776 216

Zachodniopomorskie 1882548 740469 95



Gospodarowanie populacjami zwierzyny grubej

Muflon – województwa

Województwo
Powierzchnia ogólna (ha) Powierzchnia leśna (ha)

Stan populacji na 
10.III.2016

Dolnośląskie 1603761 493474 1289
Kujawsko-pomorskie 1495962 355677 158
Lubelskie 2166124 570397 0
Lubuskie 1055538 542483 0
Łódzkie 1573343 346563 0
Małopolskie 1137270 353654 5
Mazowieckie 3014942 717215 0
Opolskie 753452 214568 10
Podkarpackie 1208385 495508 1
Podlaskie 1670954 456953 0
Pomorskie 1641237 626073 84
Śląskie 929607 358183 16
Świętokrzyskie 1037243 320145 0
Warmińsko-mazurskie 2068493 602817 60
Wielkopolskie 2461971 693776 216
Zachodniopomorskie 1882548 740469 95



Gospodarowanie populacjami zwierzyny grubej

Wnioski.
1. Uzyskane w trakcie okresowej oceny stanu zwierzyny liczebności zwierząt łownych, 

po ich analizie, opracowaniu statystycznym i porównaniu z wynikami liczenia  
innymi metodami, o ile takowe były prowadzone, a także konsultacji z ośrodkami 
naukowymi uczestniczącymi w okresowej ocenie stanu zwierzyny powinny zostać 
przyjęte jako poziom wyjściowy przy opracowywaniu III edycji wieloletnich 
łowieckich planów hodowlanych (WŁPH). 

2. Przy ustalaniu stanów docelowych zwierzyny, w łowieckich rejonach hodowlanych, 
w szczególności jeleniowatych, na koniec III edycji WŁPH należy uwzględnić 
aktualną zasobność pokarmową łowisk, liczbę wypadków i kolizji ze zwierzyną oraz 
rosnącą liczebność dużych drapieżników. 

3. Dla właściwego ustalenia stanów docelowych zwierzyny w III edycji WŁPH, a także 
określenia właściwego poziomu użytkowania łowieckiego populacji w rocznych 
planach łowieckich konieczne jest przeprowadzenie powszechnej inwentaryzacji 
(liczenia) dużych drapieżników. 



Gospodarowanie populacjami zwierzyny grubej

Wnioski.
4. Uzyskana w wyniku okresowej inwentaryzacji zwierzyny liczebność zwierzyny, 

znacznie przekraczająca wykazywane dotychczas w rocznych planach łowieckich 
stany nie może zostać wprost przełożona na wzrost planów pozyskania zwierzyny. 
Wzrost ten, o ile jest zasadny, musi mieć charakter stopniowy.  Roczne plany 
pozyskania zwierzyny w trakcie obowiązywania III edycji WŁPH muszą uwzględniać 
m.in.
- sezonowe migracje zwierzyny,
- zmiany w krajobrazie rolniczym,
- presję dużych i synantropijnych drapieżników,
- ubytki związane z kolizjami komunikacyjnymi,
- możliwości dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich w zakresie realizacji 
odstrzału zwierzyny.

5. Ewentualny wzrost pozyskania jeleniowatych, w szczególności samic jeleni i danieli 
wymaga wydłużenia okresu polowań ustalonego stosownym rozporządzeniem 
Ministra Środowiska. Aktualny okres polowań na łanie należy do najkrótszych w 
Europie i wynosi zaledwie 3 miesiące.



Gospodarowanie populacjami zwierzyny grubej

Wnioski.
6. Konieczne jest przeprowadzenie na szczeblu zarządów okręgowych Polskiego 

Związku Łowieckiego, z udziałem nadleśniczych, szkoleń/spotkań z dzierżawcami i 
zarządcami obwodów łowieckich w celu przekazania informacji odnośnie budowy 
III edycji WŁPH, w tym ustalania docelowej liczebności zwierzyny, nowego 
podejścia w zakresie rocznego planowania pozyskania zwierzyny w obwodach 
łowieckich oraz ewentualnego zwiększenia pozyskania zwierzyny płowej i dzików. 

7. Celowym byłoby przyjęcie reguły, iż okresowe oceny stanu zwierzyny, prowadzone 
we współpracy Lasów Państwowych i Polskiego Związku Łowieckiego będą miały 
charakter cykliczny np. co 5 lat. W tym kontekście konieczne jest stałe 
doskonalenie metod szacowania liczebności zwierzyny, z wykorzystaniem 
najnowszych technik i technologii. 





Działania podejmowane przez 
PZŁ w zakresie zwalczania i 
przeciwdziałania występowaniu 
na terenie Polski wirusa 
afrykańskiego pomoru świń.



Działania podejmowane przez PZŁ w zakresie zwalczania i przeciwdziałania 
występowaniu na terenie Polski wirusa afrykańskiego pomoru świń.

Przypadki u dzików – 111

Liczba ognisk u trzody chlewnej – 20

Z przeprowadzonych do tej pory dochodzeń 
epizootycznych nie wynika, że ogniska ASF u 
świń, stwierdzone w roku bieżącym na 
terenie powiatów wysokomazowieckiego, 
siemiatyckiego, zambrowskiego, 
białostockiego, bielskiego i bialskiego, 
powiązane były z występowaniem ASF u 
dzików. 



Działania podejmowane przez PZŁ w zakresie zwalczania i przeciwdziałania 
występowaniu na terenie Polski wirusa afrykańskiego pomoru świń.

Należy podkreślić, że główną rolę w 
rozprzestrzenianiu się wirusa pełni 
działalność człowieka związana m.in. 
z nielegalnym handlem świniami, 
prowadzeniem nielegalnych targowisk, 
nieprzestrzeganiem wymogów identyfikacji 
i rejestracji świń, brakiem świadectw 
zdrowia dla przemieszczanych świń, 
nieprzestrzeganiem podstawowych 
wymagań bioasekuracji, nielegalną 
sprzedażą produktów pochodzących ze 
świń, polowań na dziki przez hodowców 
świń a następnie przynoszenie tusz/części 
dzików do gospodarstwa, nie 
informowanie Inspekcji Weterynaryjnej o 
padnięciach świń, zakopywanie zwłok świń, 
etc. 



Działania podejmowane przez PZŁ w zakresie zwalczania i przeciwdziałania 
występowaniu na terenie Polski wirusa afrykańskiego pomoru świń.

Przyczyny ognisk ASF w Polsce wg. Częstotliwości – według Państwowego Instytutu 
Weterynarii w Puławach  (PRAWIE ZAWSZE CZYNNIK LUDZKI)

1. nielegalny handel chorymi świniami (ogniska: 7-13),

2. wprowadzenie do gospodarstwa tkanek (tusz) dzików lub świn zanieczyszczonych 

ASFV (masarze – właścicielami chlewni),

3. zanieczyszczona ASFV słoma, zielonka,

4. bezpośredni kontakt między ludźmi i sprzętem z gospodarstw zanieczyszczonych 

wirusem,

5. bezpośredni kontakt świń z dzikami lub ich odchodami.



Działania podejmowane przez PZŁ w zakresie zwalczania i przeciwdziałania 
występowaniu na terenie Polski wirusa afrykańskiego pomoru świń.

Dzik – okręgi PZŁ
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Działania podejmowane przez PZŁ w zakresie zwalczania i przeciwdziałania 
występowaniu na terenie Polski wirusa afrykańskiego pomoru świń.

Dzik - województwa

Województwo
Powierzchnia 
ogólna (ha)

Powierzchnia 
leśna (ha)

Stan populacji 
na 10.III.2016

Zagęszczenie na 
1000ha obwodu 

Zagęszczenie na 
1000ha powierzchni 

leśnej obwodu 

Dolnośląskie 1603761 493474 20448 12,75 41,44
Kujawsko-pomorskie 1495962 355677 11931 7,98 33,54
Lubelskie 2166124 570397 12694 5,86 22,25
Lubuskie 1055538 542483 16110 15,26 29,70
Łódzkie 1573343 346563 7970 5,07 23,00
Małopolskie 1137270 353654 4889 4,30 13,82
Mazowieckie 3014942 717215 17808 5,91 24,83
Opolskie 753452 214568 8878 11,78 41,38
Podkarpackie 1208385 495508 8670 7,17 17,50
Podlaskie 1670954 456953 6677 4,00 14,61
Pomorskie 1641237 626073 17942 10,93 28,66
Śląskie 929607 358183 8734 9,40 24,38
Świętokrzyskie 1037243 320145 5391 5,20 16,84
Warmińsko-mazurskie 2068493 602817 21590 10,44 35,82
Wielkopolskie 2461971 693776 25075 10,18 36,14
Zachodniopomorskie 1882548 740469 33962 18,04 45,87



Działania podejmowane przez PZŁ w zakresie zwalczania i przeciwdziałania 
występowaniu na terenie Polski wirusa afrykańskiego pomoru świń.

Dzik - zagęszczenie

Województwo

Liczba 
obwodów 
łowieckich 

dzierżawionych 
przez koła

Liczba 
obwodów z 

zagęszczeniem 
dzika poniżej 

0,5/km2

Procent 
obwodów z 

zagęszczeniem 
dzika poniżej 
0,5/km2 = %

Liczba 
obwodów z 

zagęszczeniem 
dzika pow. 

0,5/km2

Procent 
obwodów z 

zagęszczeniem 
dzika pow. 

0,5/km2 = %

Liczba 
obwodów z 

zagęszczeniem 
dzika pow. 

1/km2

Procent 
obwodów z 

zagęszczeniem 
dzika pow. 
1/km2 = %

Liczba 
obwodów z 

zagęszczeniem 
dzika pow. 

1,5/km2

Procent 
obwodów z 

zagęszczeniem 
dzika pow. 

1,5/km2
Dolnośląskie 360 36 10,00 324 90,00 226 62,78 120 33,33
Kujawsko-pomorskie 251 76 30,28 175 69,72 82 32,67 24 9,56
Lubelskie 321 156 48,60 165 51,40 34 10,59 9 2,80
Lubuskie 204 2 0,98 202 99,02 172 84,31 98 48,04
Łódzkie 305 182 59,67 123 40,33 25 8,20 5 1,64
Małopolskie 241 163 67,63 78 32,37 26 10,79 6 2,49
Mazowieckie 585 278 47,52 307 52,48 95 16,24 32 5,47
Opolskie 147 34 23,13 113 76,87 74 50,34 44 29,93
Podkarpackie 206 75 36,41 131 63,59 36 17,48 14 6,80
Podlaskie 294 210 71,43 84 28,57 11 3,74 1 0,34
Pomorskie 306 46 15,03 260 84,97 150 49,02 71 23,20
Śląskie 207 54 26,09 153 73,91 83 40,10 36 17,39
Świętokrzyskie 203 128 63,05 75 36,95 18 8,87 8 3,94
Warmińsko-
mazurskie 334 54 16,17 280 83,83 148 44,31 63 18,86
Wielkopolskie 466 134 28,76 332 71,24 216 46,35 110 23,61
Zachodniopomorskie 268 0 0,00 268 100,00 248 92,54 169 63,06
Razem 4698 1628 34,65 3070 65,35 1644 34,99 810 17,24



Działania podejmowane przez PZŁ w zakresie zwalczania i przeciwdziałania 
występowaniu na terenie Polski wirusa afrykańskiego pomoru świń.

Dzik – odstrzał sanitarny

Województwo

Liczba obwodów 
łowieckich w 

których 
przeprowadzenie 

odstrzału 
sanitarnego jest 
obowiązkowe

Liczba obwodów 
łowieckich w 

których 
przeprowadzeni

e odstrzału 
sanitarnego jest 

fakultatywne

Liczba obwodów 
łowieckich w 

których 
przeprowadzenie 

odstrzału 
sanitarnego jest 
obowiązkowe 

objętych 
umowami

Liczba obwodów 
łowieckich w 

których 
przeprowadzeni

e odstrzału 
sanitarnego jest 

fakultatywne 
objętych 

umowami

Liczba 
dzików 

planowanych 
do odstrzału 
sanitarnego

Liczba dzików 
pozyskanych w 

ramach 
odstrzału 

sanitarnego

Lublin 103 74 103 71 1669 1140
Podkarpackie 57 19 57 19 1567 1099
Mazowieckie* 11 22 10 9 198 148

Podlaskie 77 207 77 114 1861 1350
Warmińsko - 

Mazurskie
60 51 60 20 2375 1184

RAZEM 308 373 307 233 7670 4921

540

w sumie
realizacja 

planu 
64,16%



Działania podejmowane przez PZŁ w zakresie zwalczania i przeciwdziałania 
występowaniu na terenie Polski wirusa afrykańskiego pomoru świń.

Działania podejmowane przez PZŁ:
1. Przedstawiciele PZŁ uczestniczą w pracach sztabów kryzysowych szczebla 

krajowego, wojewódzkiego, powiatowego oraz gminnego poświęconych zwalczaniu 
ASF.

2. Przedstawiciele Zrzeszenia są członkami Grupy Roboczej do spraw monitorowania i 
zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików powołanej przy Międzyresortowym 
zespole do spraw łagodzenia skutków wystąpienia ASF u dzików.

3. Przedstawiciel Zrzeszenia jest członkiem Grupy Ekspertów powołanej przy Głównym 
Lekarzu Weterynarii do spraw zwalczania ASF.

4. Polski Związek Łowieckie zorganizował kilkadziesiąt narad poświęconych zwalczaniu 
wirusa afrykańskiego pomoru świń.

5. Zrzeszenie realizuje wytyczne oraz zalecenia oraz rozporządzenia Ministra 
Środowiska, Ministra Rolnictwa oraz Głównego Lekarza Weterynarii w zakresie 
zwalczania wirusa afrykańskiego pomoru świń u dzików. 



Działania podejmowane przez PZŁ w zakresie zwalczania i przeciwdziałania 
występowaniu na terenie Polski wirusa afrykańskiego pomoru świń.

Działania podejmowane przez PZŁ:
6. Zarząd Główny PZŁ zobligował Łowczych Okręgowych do zmobilizowania kół 

łowieckich, które dzierżawią obwody łowieckie w strefie działań 
średnioterminowych (WAMTA), do 100% wykonania odstrzału sanitarnego dzika 
europejskiego do dnia 16 października 2016 roku.

7. Zarząd Główny PZŁ na wniosek Ministra Środowiska wystąpił do Zarządów 
Okręgowych PZŁ położonych na wschód od Wisły o przekazanie do dzierżawców 
obwodów łowieckich zalecenia zmiany rocznych planów łowieckich do osiągniecia 
zagęszczenia docelowego populacji dzika na poziomie 5 osobników na 1000 ha 
powierzchni obwodu.

8. Zarząd Główny PZŁ w dniu 24 sierpnia 2016 roku poinformował Głównego Lekarza 
Weterynarii, że powiatowi lekarze weterynarii w na terenach nowych obszarów 
objętych ograniczeniami nie zakupili chłodni niezbędnych do przetrzymywania tusz 
odstrzelonych dzików, tym samym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z 
wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń koła łowieckie nie mają możliwości 
odstrzału dzików w ramach rocznych planów łowieckich oraz w ramach odstrzału 
sanitarnego na tych obszarach.



Działania podejmowane przez PZŁ w zakresie zwalczania i przeciwdziałania 
występowaniu na terenie Polski wirusa afrykańskiego pomoru świń.

Propozycje Zarządu Głównego PZŁ w zakresie zwalczania ASF w Polsce zgłoszone na 
spotkaniu Grupy Roboczej do spraw monitorowania i zwalczania afrykańskiego pomoru 
świń u dzików 

Inspekcja Weterynaryjna
1. Zapewnienie odpowiedniej liczby chłodni do przetrzymywania tusz zwierzyny 

szczególnie na terenach nowych obszarów objętych ograniczeniami (powiaty: Łomża, 
Zambrów, Ostrołęka, Ostrów Mazowiecka, Sokołów Podlaski, Siedlce, Łosice, 
Międzyrzec Podlaski, Radzyń Podlaski, Biała Podlaska, Włodawa).

2. Kontrola targowisk, bazarów oraz innych miejsc obrotu żywcem wieprzowym przez 
policję i IW celem uniemożliwienia nielegalnego obrotu żywymi zwierzętami. Kontrole 
należy prowadzić regularnie i z pełną surowością karać osoby łamiące zakazy.

3. Należy prowadzić monitoring prasy i Internetu w zakresie obrotu żywymi świniami 
szczególnie w strefach oraz obszarach sąsiednich – Policja razem z IW (surowe kary za 
nieprzestrzeganie zakazów).

 



Działania podejmowane przez PZŁ w zakresie zwalczania i przeciwdziałania 
występowaniu na terenie Polski wirusa afrykańskiego pomoru świń.

Propozycje Zarządu Głównego PZŁ w zakresie zwalczania ASF w Polsce zgłoszone na 
spotkaniu Grupy Roboczej do spraw monitorowania i zwalczania afrykańskiego pomoru 
świń u dzików 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
1. Umożliwienie wykonywania polowań pędzonych na dziki w strefach objętych 

ograniczeniami i zagrożonych, celem bardziej intensywnego odstrzału.
2. Umożliwienie organizacji polowań zbiorowych w obszarach zapowietrzonym i 

zagrożonym wystąpieniem ASF.
3. Umożliwienie wykonywania polowania na dziki w uprawach wielkołanowych, poprzez 

wykonanie przecinek w kukurydzach o powierzchni większej niż 20 ha (w jednym 
kawałku) – np. program PROW. 

4. Wprowadzenie obowiązku znakowania świń kolczykiem z indywidualnym numerem 
przypisanym do zwierzęcia – wprowadzenie restrykcji (grzywny) za brak oznaczenia 
świń.

5. Na głównych szlakach drogowych (prowadzących do granicy), na stacjach 
benzynowych i parkingach (szczególnie dla TIR-ów) należy wprowadzić specjalne kosze 
na odpady spożywcze.

6. Opracować wytyczne i zalecenia dla osób zatrudniających osoby z Ukrainy i Białorusi w 
Polsce w zakresie możliwości zawleczenia ASF.



Działania podejmowane przez PZŁ w zakresie zwalczania i przeciwdziałania 
występowaniu na terenie Polski wirusa afrykańskiego pomoru świń.

Propozycje Zarządu Głównego PZŁ w zakresie zwalczania ASF w Polsce zgłoszone na 
spotkaniu Grupy Roboczej do spraw monitorowania i zwalczania afrykańskiego pomoru 
świń u dzików 

Policja, Straż Graniczna, ITD., Służba Celna, Staż Gminna:
1. Wzmóc kontrole samochodów przewożących żywe zwierzęta, oraz wypracować 

procedury dla policji w zakresie kontroli niezbędnych dokumentów umożliwiających 
legalny przewóz zwierząt – Policja, ITD, Straż Graniczna i Inspekcja Celna.

2. Na przejściach granicznych z Ukrainą i Białorusią należy bezwzględnie wprowadzić 
kontrolę każdego samochodu w zakresie przewożenia zabronionych towarów (mięso i 
wyroby mięsne) do Polski – Służba Celna i Straż Graniczna.

3. Na odcinku granicznym z Litwą przeprowadzić kontrole straganów sprzedających 
wyroby litewskie oraz wprowadzić kontrolę przewożonego w samochodach towaru. 
Wzmóc kontrole Policji i ITD w zakresie nieprzestrzegania zakazu wwozu towarów.

4. Należy wzmóc kontrole samochodów dostawczych z Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji 
Białorusi i Ukrainy w zakresie nielegalnego przewozu, przez kierowców, wyrobów 
spożywczych do Polski – Policja, ITD, Straż Graniczna i Inspekcja Celna.



Działania podejmowane przez PZŁ w zakresie zwalczania i przeciwdziałania 
występowaniu na terenie Polski wirusa afrykańskiego pomoru świń.

Propozycje Zarządu Głównego PZŁ w zakresie zwalczania ASF w Polsce zgłoszone na 
spotkaniu Grupy Roboczej do spraw monitorowania i zwalczania afrykańskiego pomoru 
świń u dzików 

Policja, Straż Graniczna, ITD., Służba Celna, Staż Gminna:
5. Zintensyfikować działania Straży Granicznej w zakresie zwalczania nielegalnej pracy 

osób z Białorusi i Ukrainy. W przypadku ujawnienia powyższego procederu należy 
zabezpieczyć także żywność niewiadomego pochodzenia (słonina, konserwy, mięso) 
pochodzące z poza Polski.

6. Na lotniskach wprowadzić szczegółową kontrole pasażerów przylatujących z Litwy, 
Łotwy, Estonii, Białorusi, Rosji oraz Ukrainy w zakresie przewozu mięsa i wyrobów z 
mięsa. 



Gospodarowanie populacjami zwierzyny grubej

Dziękuję za uwagę
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