
Wieloletnie badania nad autyzmem 
i zespołem Aspergera udowodniły, 

że podstawowymi deficytami w funkcjo‑
nowaniu osób z tym zaburzeniem są nie‑
prawidłowe kontakty społeczne oraz nie‑
prawidłowa komunikacja międzyludzka. 
W ostatnich latach szczególną uwagę zwra‑
ca się również na ich odmienną percepcję 
sensoryczną i problemy związane z odbie‑
raniem bodźców z otoczenia.

Najnowsza wersja DSM V (Diagnostic 
and Statistical Manual: klasyfikacja za-
burzeń psychicznych Amerykańskiego To-
warzystwa Psychiatrycznego; 1), wydana 
w 2013 r., zawiera kluczowe zmiany po‑
przedniej definicji zawartej w DSM IV. 
Między innymi rezygnuje z diagnozy ze‑
społu Aspergera jako samodzielnego za‑
burzenia. W zamian włącza zespół Asper‑
gera do zespołu zaburzeń autystycznych 
oraz uwzględnia zaburzenia sensoryczne 
jako jedno z kryteriów diagnostycznych. 
Inne dokumenty diagnostyczne, takie jak 
ICD‑10 (2), pozostały przy wyodrębnieniu 
zespołu Aspergera jako samodzielnej jed‑
nostki, dlatego w niniejszym artykule kon‑
centrować się będziemy na osobach z ze‑
społem Aspergera.

Zespół Aspergera – Kryteria 
diagnostyczne według ICD-10

A.  Brak istotnego klinicznie opóźnienia 
w zakresie języka mówionego i  rozu-
mienia języka lub rozwoju czynności 
poznawczych. Rozpoznanie wymaga 
stwierdzenia, że wypowiadanie pojedyn-
czych słów było rozwinięte do drugiego 
roku życia lub wcześniej oraz że komu-
nikatywne wyrażenia były w użyciu do 
3 roku życia lub wcześniej.

   Umiejętność pomagania sobie, za-
chowania adaptacyjne i  zaciekawie-
nie środowiskiem w okresie pierwszych 
trzech lat życia było na poziomie odpo-
wiadającym rozwojowi intelektualnemu, 
fazy rozwoju ruchowego mogą być nie-
co opóźnione i zwykle występuje rucho-
wa niezdarność (choć nie jest to cechą 
diagnostyczną). Pojedyncze szczególne 
umiejętności, często niezwiązane z nie-
prawidłowym koncentrowaniem się na 
nich, występują pospolicie, choć nie są 
wymagane do rozpoznania.

B.  Występują jakościowe nieprawidłowości 
w zakresie wzajemnych interakcji spo-
łecznych (kryteria autyzmu)
a)  niedostateczne wykorzystanie kontak-

tu wzrokowego, wyrazu twarzy, posta-
wy ciała i gestów do odpowiedniego 
regulowania interakcji społecznych;

b)  niedostateczny (nieodpowiedni do 
wieku umysłowego i mimo licznych 
okazji) rozwój związków rówieśni-
czych obejmujących wzajemne po-
dzielane zainteresowania, czynno-
ści, emocje;

c)  brak odwzajemniania społeczno-
-emocjonalnego, przejawiający się 
upośledzeniem lub odmiennością re-
agowania na emocje innych osób, 
albo brak modulacji zachowania od-
powiedniej do społecznego kontekstu, 
albo słaba integracja zachowań spo-
łecznych, emocjonalnych i komunika-
cyjnych.

C.  Pacjent przejawia niezwykle nasilone, 
wyizolowane zainteresowania albo ogra-
niczone, powtarzające się i stereotypo-
we wzorce zachowania, zainteresowań 
i aktywności (kryteria jak dla autyzmu)
a)  pochłonięcie jednym lub liczniejszy-

mi stereotypowymi zainteresowania-
mi o nieprawidłowej treści i zognisko-
waniu, albo jednym lub więcej za-
interesowaniami nieprawidłowymi 
z powodu swej intensywności i ogra-
niczenia, choć nie z powodu treści lub 
zogniskowania;

b)  wyraziście kompulsywne przywiąza-
nie do specyficznych, niefunkcjonal-
nych czynności rutynowych i zrytu-
alizowanych mniej celowe jest włą-
czenie do kryteriów diagnostycznych 
manieryzmów ruchowych, albo kon-
centracji na cząstkowych lub niefunk-
cjonalnych elementach przedmiotów 
służących do zabawy.

D.  Zaburzenia nie można traktować jako 
innej z postaci całościowych zaburzeń 
rozwojowych, prostej schizofrenii (F20.6), 
zaburzenia typu schizofrenii (schizoty-
powego, F 21), zaburzeń obsesyjno-kom-
pulsyjnych (F.42.-), osobowości ananka-
stycznej (F60.5), reaktywnego lub niese-
lektywnego zaburzenia przywiązania 
w dzieciństwie (F.94.1 lub F.94.2, odpo-
wiednio).

Problemy w kontaktach społecznych 
osób z zespołem Aspergera często są wy‑
nikiem trudności w komunikacji między‑
ludzkiej, odczytywaniu emocji oraz inten‑
cji innych osób, a  także wynikiem zabu‑
rzeń sensorycznych, w tym tzw. przesilenia 
bodźców.

Przez lata opracowano wiele metod te‑
rapeutycznych, których celem jest uspraw‑
nienie sposobów komunikacji i kontaktów 
społecznych u osób ze spektrum autyzmu. 
Wśród nich są metody behawioralne, na‑
uczanie przez zabawę oraz inne specyficz‑
ne dla danych autorów. Metodą wspoma‑
gającą, stającą się coraz bardziej popularną 
i docenianą, jest zooterapia, czyli terapia 
z wykorzystaniem zwierząt. Sprawdza się 
ona dlatego, że zwierzęta nie oceniają, 
a więc nie wywierają presji, kontakt z nimi 
wpływa pozytywnie na poziom relaksacji, 
są doskonałymi motywatorami, a także po‑
prawiają integrację sensoryczną w przy‑
padku kontaktu fizycznego.

Co więcej, niektórzy badacze zauważyli 
również, że nie tylko zooterapia, ale także 
samo przebywanie w obecności zwierząt 
stanowi o poprawie samopoczucia ludzi. 
Na przykład Martin i Farnum (3) stwierdzi‑
li, że dzieci z zaburzeniami ze spektrum au‑
tyzmu podczas terapii psychologicznej od‑
bywającej się w obecności psa były bardziej 
chętne do zabawy, bardziej skoncentrowa‑
ne i bardziej zwracały uwagę na otoczenie 
niż dzieci, które mogły bawić się piłką czy 
pluszowym psem. Hipoteza wsparcia spo-
łecznego zakłada, że zwierzęta same w so‑
bie są wsparciem społecznym i ułatwiają 
kontakty międzyludzkie (4).
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Najbardziej znaną propagatorką tego 
typu terapii jest Temple Grandin, doktor 
zootechniki oraz profesor na Uniwersyte‑
cie w Kolorado, autorka wielu bestsellerów, 
konsultant przemysłu mięsnego do spraw 
zachowania się zwierząt, zdiagnozowa‑
na jako osoba z autyzmem, która niejed‑
nokrotnie podkreślała, jak ogromny, po‑
zytywny wpływ mają zwierzęta na osoby 
z tym zaburzeniem. Doktor Grandin jest 
znana na świecie z powodu skonstruowania 
urządzeń do humanitarnego uboju bydła 
i prowadzenia bydła na rzeź, które zrewo‑
lucjonizowały gospodarkę mięsną w USA, 
jednocześnie znacznie poprawiając dobro‑
stan zwierząt. Sama o sobie mówiła wie‑
lokrotnie, że autyzm pomaga jej w widze‑
niu świata oczami zwierząt (5).

W  literaturze przedmiotu, a  także 
w źródłach potocznych (np. forach inter‑
netowych, blogach) można znaleźć wiele 
wypowiedzi na temat tego, że osoby z ze‑
społem Aspergera mają niespotykany dar 
obcowania ze zwierzętami, nawiązują głę‑
bokie relacje z nimi oraz vice‑versa i potra‑
fią lepiej zwierzęta rozumieć. Istnieje kil‑
ka potencjalnych powodów takiego stanu 
rzeczy. Po pierwsze, jak twierdzi dr Tem‑
ple Grandin, osoby ze spektrum autyzmu 
myślą obrazami, podobnie jak zwierzę‑
ta, zwracają uwagę na szczegóły i formują 
własne rozumienie świata poprzez łącze‑
nie różnych detali, a nie poprzez zauwa‑
żanie całego obrazu (6). Zgodnie z teorią 
centralnej koherencji zaburzenie w tym za‑
kresie u osób autystycznych powoduje pro‑
blemy z generalizacją i niejako postrzega‑
nie świata – od szczegółu do ogółu, a nie 
jak ma to miejsce w przypadku osób neu‑
rotypowych – od ogółu do szczegółu (7).

Zaburzony kontakt wzrokowy również 
może pochodzić z faktu niewyewoluowa‑
nia tej cechy u niektórych osób. W świecie 
zwierząt bowiem, u wielu gatunków, nie‑
przerwane wpatrywanie się w oczy dru‑
giego osobnika stanowi wyzwanie, chęć 
dominacji i  jest zdecydowanie prowoka‑
cją (8). Podobne „zwierzęce” widzenie rze‑
czywistości może być przyczyną głębszych 
relacji osób ze spektrum autyzmu, w tym 
z zespołem Aspergera ze zwierzętami. We‑
dług hipotezy biofilicznej w teorii biocen-
trycznej, dzieci wykazują naturalne zainte‑
resowanie zwierzętami i światem nieoży‑
wionym (9), a w miarę dorastania tracą te 
naturalne zainteresowania i dar komuniko‑
wania się z otoczeniem przyrody ożywio‑
nej. Można założyć, że osoby z zespołem 
Aspergera zachowują pewne cechy dzie‑
cięce, jeżeli chodzi o ich naturalny kontakt 
ze zwierzętami.

Inną przyczyną trudności w życiu co‑
dziennym dla osób z zespołem Asperge‑
ra jest brak możliwości bądź błędne od‑
czytywanie emocji i intencji innych osób, 
wynikające z braku tych umiejętności (10). 

Problemy te mogą wynikać również z in‑
nej budowy mózgu osób ze spektrum au‑
tyzmu, między innymi z faktu, że u osób 
autystycznych mózg rejestruje twarze 
w zupełnie innym obszarze niż u osób 
neurotypowych, tj. tam, gdzie normalnie 
rejestrowane są przedmioty (11). Badania 
dowodzą, że osoby z autyzmem rozwiązu‑
ją testy badające możliwości pragmatyczne 
podobnie jak osoby z urazem prawej pół‑
kuli mózgu (12).

Osoby z zespołem Aspergera mają pro‑
blemy zarówno z  językiem werbalnym, 
partykularnie z pragmatyką, semantyką 
i prozodią, jak i z językiem niewerbalnym, 
w tym z odczytywaniem gestów, mowy cia‑
ła oraz ekspresji na twarzach ludzi. Zakła‑
dając, że większość przekazywanych emo‑
cji i intencji ludzi wynika z ich ekspresji na 
twarzy, problemy zarówno z prawidłowym 
odczytaniem komunikatów z twarzy (13), 
jak i z wyrażaniem własnych emocji i in‑
tencji na twarzy (14) mogą być przyczyną 
wielu nieporozumień i trudności w komu‑
nikacji międzyludzkiej.

Niektóre badania zwracają uwagę na 
poszczególne emocje, takie jak „zadowo‑
lony”, z którym autyści nie mają większego 
problemu (15), a inni mówią o problemach 
z rozróżnianiem ekspresji neutralnych vs 
emocjonalnych (16). Badania dowodzą, że 
emocje wyrażane na twarzach ludzi są uni‑
wersalne dla gatunku ludzkiego i niezależ‑
ne od pochodzenia, kultury i innych czyn‑
ników (17). Badacze spierają się na temat 
możliwości odczytywania emocji z  twa‑
rzy ludzi przez osoby ze spektrum auty‑
zmu oraz na temat mechanizmów tworze‑
nia komunikatów emocjonalnych na ludz‑
kich twarzach. Niektórzy twierdzą, że to 
mięśnie twarzy tworzą wyrazy emocjonal‑
ne, inni podejrzewają inne przyczyny (18).

Nasuwa się pytanie, czy osoby z zespo‑
łem Aspergera mają takie same trudności 
w odczytywaniu emocji z  twarzy zwie‑
rząt, czy może jest wręcz odwrotnie i oso‑
by z tym zaburzeniem lepiej je odczytują, 
a tym samym lepiej je rozumieją i osiąga‑
ją głębsze relacje ze zwierzętami. Teoria 
afektywna mówi o tym, że autyzm to wro‑
dzona niemożność wejścia w emocjonal‑
ny związek z innymi ludźmi (19). Ten defi‑
cyt może być zrekompensowany lepszymi 
możliwościami wchodzenia w emocjonalne 
relacje ze zwierzętami, ponieważ w auty‑
zmie często występują sytuacje, gdzie jed‑
na dysfunkcja powoduje, że w innym ob‑
szarze osoby ze spektrum autyzmu są eks‑
pertami, np. nie widzą ogólnego obrazu, za 
to zwracają uwagę na szczegóły i mogą do‑
strzec detale, których inni nie widzą (tzw. 
WCC Theory).

Jest również prawdopodobne, że jakieś 
określone cechy wspólne dla tej populacji 
powodują, że wiążą się te osoby ze zwie‑
rzętami i że ich relacje są głębsze niż takie 

relacje osób neurotypowych. Problemy 
z pragmatyką, takie jak: trudności w ini‑
cjowaniu i podtrzymywaniu konwersacji, 
nieprawidłowe adresowanie ludzi, trak‑
towanie wszystkich jednakowo, problemy 
z językiem przenośnym lub symbolicznym 
(metafora, ironia, żart itp.), bezpośrednie 
traktowanie wypowiedzi czy skłonności 
do monologizowania na pewno przyczy‑
niają się do łatwiejszego kontaktu, a tym 
samym chęci przebywania ze zwierzęta‑
mi. Zwierzętom nie przeszkadza bowiem, 
kiedy bliska im osoba niepoprawnie koń‑
czy konwersację, źle adresuje czy nie rozu‑
mie języka przenośnego, którego one rów‑
nież nie rozumieją. Nie mają pretensji, kie‑
dy osoba monologizuje na swój ulubiony 
temat. Nie obrażają się, kiedy ich człowiek 
nie stosuje się do zasad ludzkiej konwersa‑
cji. To powoduje, że przebywanie ze zwie‑
rzętami jest łatwiejsze i przyjemniejsze dla 
osób ze spektrum autyzmu, niż przebywa‑
nie z ludźmi. Do zaburzonej prozodii, np. 
nieprawidłowego tonu głosu czy ekspre‑
sji w głosie, zwierzęta również mogą się 
przyzwyczaić i potraktować ją jako nor‑
malną i pożądaną.

Jednak nie tylko aspekty komunikacyj‑
ne mogą stanowić o głębszych relacjach 
osób z zespołem Aspergera ze zwierzęta‑
mi. Zwierzęta uspokajają i relaksują, co dla 
często trwających w wiecznym napięciu 
i frustracji autystów, może mieć zbawien‑
ne skutki. Zwierzęta nie oceniają, nie kry‑
tykują i obdarowują bezinteresowną miło‑
ścią oraz akceptacją, co powoduje, że czę‑
sto krytykowane i osamotnione w świecie 
ludzi osoby ze spektrum autyzmu odnajdu‑
ją poczucie bezpieczeństwa i bycia kocha‑
nym i potrzebnym w obecności zwierząt.

Oprócz wspólnych cech określanych 
jako dysfunkcje, można odnaleźć pozy‑
tywne cechy, występujące u osób tej popu‑
lacji, które powodują ich głębsze kontak‑
ty ze zwierzętami. Warto również zwrócić 
uwagę na różnice pomiędzy mężczyznami 
i kobietami. Przez wiele lat myślano, że sto‑
sunek mężczyzn diagnozowanych z zespo‑
łem Aspergera do kobiet jest o wiele wyż‑
szy niż, jak się później okazało, ma to miej‑
sce. Powodem było pomijanie wielu kobiet, 
które często posiadają inne, charaktery‑
styczne cechy niż mężczyźni, a także po‑
siadają większą możliwość „maskowania” 
pewnych deficytów i lepszego funkcjono‑
wania społecznego. Zbadanie, jakie cechy 
u mężczyzn i u kobiet z zespołem Asper‑
gera powodują, że lepiej rozumieją się ze 
zwierzętami, jest ciekawym wyzwaniem 
badawczym. Może to być silne poczu‑
cie sprawiedliwości czy duża wrażliwość 
emocjonalna.

Podsumowując, jeżeli założymy, że oso‑
by z zespołem Aspergera mają głębsze re‑
lacje ze zwierzętami, chętniej przebywają 
w ich obecności, a zwierzęta z nimi, lepiej 
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je rozumieją, a zwierzęta dają im poczu‑
cie większej relaksacji i  spokoju, bezpie‑
czeństwa i poczucie bycia potrzebnym, to 
osoby z zespołem Aspergera posiadają‑
ce zwierzęta powinny mieć lepsze poczu‑
cie satysfakcji z życia. W tym celu należy 
przeprowadzić badania, które pozwolą po‑
twierdzić tę hipotezę.

Wiele badań poświęconych osobom 
ze spektrum autyzmu dotyczyło dzie‑
ci i młodzieży. Jednak obecnie mamy co‑
raz więcej dorosłych, którzy cierpią z po‑
wodu swojego zaburzenia, często nigdy 
nie są zdiagnozowani bądź uzyskują dia‑
gnozę w wieku dojrzałym, a ich deficyty 
i dysfunkcje utrudniają im funkcjonowa‑
nie wśród społeczeństw neurotypowych. 
Pokolenie 40‑ czy 50‑latków nie mogło 
być zdiagnozowane w dzieciństwie, gdyż 
wówczas nie było jeszcze diagnozy zespo‑
łu Aspergera. Tak więc wiele dzieci, któ‑
re potrafiły mówić i nie przejawiały cech 
głębokiego autyzmu, uchodziło za dzieci 
niegrzeczne bądź uzyskiwało inną, błędną 
diagnozę. Tym samym osoby te nie mia‑
ły nigdy szansy korzystać z profesjonal‑
nej terapii czy uzyskać pomocy w szkole, 
a potem w pracy.

Poczucie bycia nierozumianym, po‑
czucie osamotnienia często powodowa‑
ły, że dorośli z zespołem Aspergera wpa‑
dali w stany depresyjne i nie odnosili suk‑
cesów w życiu. Ich odmienne odbieranie 
świata i trudności w komunikacji społecz‑
nej powodowały problemy z pozyskaniem 
i utrzymaniem pracy, z kontaktami z naj‑
bliższym otoczeniem czy z założeniem ro‑
dziny. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć 
osoby dorosłe z zespołem Aspergera i nie‑
ustannie poszukiwać możliwości polepsze‑
nia funkcjonowania tych osób w neuroty‑
powych społeczeństwach.

Wiele badań dowodzi, że programy 
wsparcia dla osób z autyzmem dają wy‑
mierne korzyści dla tej populacji (20). Jest 
to szczególnie istotne, biorąc pod uwagę 
fakt, że badania wykazują, że osoby z ze‑
społem Aspergera mają gorsze poczucie 
satysfakcji z życia (21). Zatem jeżeli wy‑
niki badań jednoznacznie potwierdzą hi‑
potezę, że obecność zwierząt w życiu osób 
z zespołem Aspergera spełnia zadanie po‑
prawy funkcjonowania i poczucia satys‑
fakcji z życia, należałoby wdrożyć do te‑
rapii osób dorosłych z zespołem Asperge‑
ra udział zwierząt oraz zalecać posiadanie 
zwierząt dla tej populacji.

Aby prawidłowo skonstruować test ba‑
dający odczytywanie emocji z  „twarzy” 
zwierząt, a także aby należycie badać re‑
lacje ludzi ze zwierzętami, konieczna jest 
wiedza na temat zachowań i komunikacji 
wybranych gatunków. Należy spróbować 
uchwycić wyrażone na „twarzach” zwie‑
rząt emocje w odpowiednim kontekście 
sytuacyjnym, aby można było z pewnością 

stwierdzić, że to właśnie te emocje odczu‑
wają w danym momencie zwierzęta. Ko‑
nieczna jest również znajomość zachowa‑
nia się danego gatunku, sposobów komuni‑
kacji oraz możliwości nawiązywania więzi 
wewnątrz‑ i międzygatunkowej.

Psy, jako gatunek najlepiej zbadany, 
a  jednocześnie jeden z najbardziej spo‑
łecznych i związanych z człowiekiem, dają 
nam wiele informacji na temat ich relacji 
z ludźmi. Wiadomo, że psy reagują na gesty 
wskazujące człowieka (22, 23), a ich mózgi 
pracują podobnie do mózgów ludzi w okre‑
ślonych sytuacjach, a także że psy rozpo‑
znają i odpowiednio reagują na wyrazy 
emocji na twarzach ludzi (24). Przypuszcza 
się, że inne ssaki również mogą rozpozna‑
wać emocje z „twarzy” innych gatunków, 
w szczególności kiedy mają doświadczenie 
w kontaktach z tym gatunkiem.

A czy ludzie potrafią rozpoznawać wy‑
razy emocjonalne z  „twarzy” zwierząt? 
Czy osoby ze spektrum autyzmu są w tym 
bardziej skuteczne? Czy takie możliwo‑
ści są intuicyjne i wrodzone czy też na‑
byte przez doświadczenie? Czy skutecz‑
ność w odczytywaniu emocji zwierząt jest 
taka sama w stosunku do różnych gatun‑
ków? Już Charles Darwin w swojej książ‑
ce „The Expression of the Emotions in 
Man and Animals” (25) zauważał wiele 
podobieństw między człowiekiem a  in‑
nymi gatunkami zwierząt w  ich ekspre‑
sji niewerbalnej. Postulował, że principia 
ewolucji dotyczą również języka ludzkie‑
go. Posuwając się dalej w temacie, moż‑
na twierdzić, że niektóre gatunki zwierząt 
mają język (26).

W 2013 r. Tina Bloom i Harris Fried‑
man (27) przeprowadzili eksperyment 
sprawdzenia możliwości odczytywania 
emocji z wyrazów „twarzy” psów. Do tego 
celu wykonali szereg fotografii „twarzy” 
szkolonego psa rasy owczarek niemiec‑
ki. Pięćdziesięciu uczestników badania 
porządkowało stany emocjonalne do od‑
powiednich zdjęć oraz określało stan in‑
tensywności danej emocji na skali 0–4. 
Uczestnicy byli albo ekspertami w dzie‑
dzinie szkolenia psów, albo nie mieli żad‑
nego doświadczenia z psami. Nie było li‑
mitu czasowego na udzielenie odpowiedzi, 
a fotografie były opisane nie tylko słowem 
określającym emocje, ale również podane 
były opisy kontekstu behawioralnego dla 
każdej emocji.

Wydaje się zasadne przeprowadzenie 
podobnego badania na znacznie większej 
liczbie osób neurotypowych, a następnie 
sprawdzenie już standaryzowanego te‑
stu na populacji osób z zespołem Asper‑
gera. Warto sporządzić fotografie kilku 
gatunków zwierząt oraz przeanalizować 
różnice pomiędzy osobami neurotypo‑
wymi a osobami ze spektrum autyzmu 
oraz pomiędzy kobietami a mężczyznami, 

a  także pomiędzy odczytywaniem przez 
ludzi emocji zwierząt różnych gatunków.

O’Haire (28), w swoim artykule doty‑
czącym przeglądu literatury na temat ba‑
dań wpływu interwencji zooterapeutycz‑
nych na funkcjonowanie osób ze spektrum 
autyzmu, zaznacza, że badania takie są 
mało liczne, mają niedociągnięcia w me‑
todologii oraz są przeprowadzane na ma‑
łych grupach pacjentów i głównie w Ame‑
ryce Północnej. Żadne z dotychczasowych 
badań nie porównywało zwierząt różnych 
gatunków. Żadne nie badało osób doro‑
słych ze spektrum autyzmu. Badania kon‑
centrują się na interwencjach terapeutycz‑
nych, a nie na posiadaniu i przebywaniu 
ze zwierzętami i nie badają poczucia sa‑
tysfakcji z życia. Warto by takie badania 
przeprowadzić w Polce. Wyniki pomo‑
głyby nam zrozumieć sposoby postrze‑
gania świata i funkcjonowania osób z ze‑
społem Aspergera i bardziej szczegółowo 
odpowiedziałyby na pytanie, dlaczego te 
osoby poszukują kontaktu ze zwierzęta‑
mi i  jaki wpływ mają te kontakty na po‑
prawę funkcjonowania w społeczeństwie 
osób z tym zaburzeniem.
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Tabela 1. Liczba przypadków i ognisk afrykańskiego pomoru świń w krajach nadbałtyckich i w Polsce w latach 
2014–2017 (30 czerwca 2017 r.)

Państwo Świnie Dziki 

Estonia 25 2411

Łotwa 47 2112

Litwa 40 669 

Czechy  0 3

Polska 44 372

W pierwszym półroczu 2017 r. zareje‑
strowano w Polsce 210 przypadków 

afrykańskiego pomoru świń (ASF) w popu‑
lacji dzików (Sus scrofa). Dla porównania 
w 2014 r. zarejestrowano 30 przypadków, 
w 2015 r. – 53, a w 2016 r. – 80 (1, 2). Przed‑
stawione dane wskazują, że liczba przy‑
padków ASF gwałtownie rośnie, co stwa‑
rza coraz większe ryzyko transmisji wirusa 
ASF (ASFV) z populacji dzików do popu‑
lacji świń. Dowodem na to jest trzecia fala 
zachorowań na ASF u świń, której począ‑
tek określić można na 7 czerwca 2017 r. Od 
tego czasu do końca czerwca zarejestrowa‑
no w Polsce 21 nowych ognisk ASF. Ważny 
jest fakt, że prawie wszystkie ogniska stwier‑
dzono w strefie III (niebieskiej) według za‑
łącznika do decyzji 2014/709/KE, to znaczy 
na obszarze, na którym wcześniej rejestro‑
wano ASF zarówno u dzików, jak i u świń. 
Afrykański pomór świń stwierdzono rów‑
nież w 2 gospodarstwach położonych na te‑
renie strefy II (czerwonej) w gminie Pisz‑
czac, w powiecie bialskim.

Warto przypomnieć, że dziki odpowie‑
dzialne są za pojawienie się ASF w Polsce, 

co miało miejsce w  lutym 2014 r. (1, 3). 
Wcześniej ten gatunek zwierząt był głów‑
nym rezerwuarem ASFV na terytorium Li‑
twy, a później na Łotwie i w Estonii, a ostat‑
nio (trzecia dekada czerwca br.) w Cze‑
chach. Dane na temat liczby przypadków 
ASF w poszczególnych krajach Unii Euro‑
pejskiej przedstawiono w tabeli 1.

Dziki są obecnie głównym rezerwuarem 
ASFV we wszystkich krajach UE dotknię‑
tych chorobą. Podobnie sytuacja przedsta‑
wia się w Rosji. Niestety, kraj ten nie zgłasza 
do Światowej Organizacji Zdrowia Zwie‑
rząt (OIE) przypadków padnięć dzików. 
Przypadek ASF określa się tam jako zaka‑
żony obiekt (infected object).

Na Ukrainie i  Białorusi chorobę tę 
stwierdza się lub stwierdzano (według 
oficjalnych danych białoruskich) głównie 
w populacji świń, a nie wśród dzików, ale 
wydaje się, że wynika to z niestandardowe‑
go podejścia tych krajów do analizy zjawisk 
epidemiologicznych dotyczących występo‑
wania ASF na ich terytoriach. Przyczyny 
takiego podejścia w obu tych krajach wy‑
dają się różne.

Wild boar as a reservoir of African 
swine fever virus and source of infection 
for swine

Pejsak Z., Woźniakowski G., Department 
of Swine Diseases, National Veterinary Research 
Institute, Pulawy

In this article we aimed at the presentation of 
important epidemiological issues associated with 
African Swine Fever. Wild boars are now the main 
source of African Swine Fever Virus (ASFV), in Poland. 
In previous years, wild boars have been recognized 
as the ASF reservoir in Lithuania, Latvia, Estonia 
and quite recently, in late June of this year, also in 
Czech Republic. During first half of 2017, 210 cases 
of ASF were identified in wild boar population in 
Poland, whereas in 2014 – 30, in 2015 – 53 and 
in 2016 – there were 80  cases, respectively. It 
reflects the fast increasing tendency of spreading 
ASFV in wild boar populations and growing threat 
for its facilitated transmission to domestic swine. 
The third wave of ASF in Poland, that has arisen 
at 7 June 2017, has confirmed this tendency. The 
high virulence of ASFV currently circulating in Poland 
and other EU countries, causes high mortality rate, 
that was confirmed by epidemiological study lasting 
40 months. Behavior of wild boars significantly 
influences the temporal and spatial dynamics of 
ASF spread. In addition to changing wild boar 
behavior, ASF dynamics is dependent on factors such 
as long-distance virus spread by humans. These all 
may contribute to faster spread of ASFV and the 
prolonged duration of ASF in wild boars. It should 
be stressed that from 2013 to June 2017, a natural 
change in the course of ASF in wild boars has been 
observed, which is manifested by the increase of 
number of animals seropositive for ASFV, also called 
seroreagents or survivors. This also means, that in 
comparison to years 2014 and 2015, the percentage 
of wild boars carrying ASFV has grown rapidly, which 
in turn makes the combat against ASF increasingly 
complicated.

Keywords: African swine fever, wild boars, 
epidemiology, Poland.
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