
Począwszy od 2014 r., wiele służb państwa oraz my‑
śliwi zmagają się z wirusem afrykańskiego pomo‑

ru świń, który sukcesywnie zwiększa zasięg swojego 
występowania. W okresie tym podejmowano szereg 
działań o charakterze administracyjnym, wprowa‑
dzających stosowne przepisy, głównie w formie na‑
kazów lub zakazów, które miały przyczynić się do 
ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się cho‑
roby. Działania te w głównej mierze ukierunkowane 
były na wprowadzaniu kolejnych programów mają‑
cych na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wy‑
wołującym afrykański pomór świń oraz poszerzenie 
wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej choroby na 
terytorium Polski (1).

Pomimo wielu coraz to dalej zakrojonych inicja‑
tyw o charakterze prewencyjnym, począwszy od mo‑
mentu pojawienia się we wschodnich rejonach na‑
szego kraju, wirus sukcesywnie rozprzestrzeniał się 
w środowisku naturalnym, jak również coraz czę‑
ściej stwierdzano go u świń. Ukazujące się w ostat‑
nim czasie wytyczne sprowadzają się w głównej mie‑
rze do intensyfikacji odstrzału dzików, wymieniając 
ten gatunek jako głównego sprawcę transmisji wirusa 
na nowe tereny. Niezaprzeczalnym jest fakt, że dzi‑
ki są podstawowym, a zarazem jedynym w naszych 
warunkach geograficznych rezerwuarem wirusa (2, 
3). Jednak, jeżeli chodzi o źródła rozprzestrzeniania 

się go na nowe tereny, to występuje szereg innych 
wektorów, głównie o charakterze mechanicznym, 
które przyczyniają się do transmisji wirusa, często 
w dość odległe lokalizacje od miejsca, gdzie wirus 
już występuje zarówno w środowisku naturalnych, 
jak i w warunkach hodowlanych. Wektorami tymi 
mogą być niewystępujące w  Polsce różne gatunki 
kleszczy (4, 5), jak również niektóre gatunki much, 
które mogą być wektorami mechanicznymi wirusa, 
przenosząc go w ciągu do 24 godzin poprzez krew 
zakażoną wirusem, zakażenie może nastąpić drogą 
doustną poprzez spożycie przez zwierzęta zakażo‑
nych wirusem much (6, 7). Nie do końca poznana jest 
możliwość transmisji wirusa poprzez ssaki i ptaki 
drapieżne, jak również ptaki padlinożerne, jednak 
nie można wykluczyć tej drogi rozprzestrzeniania 
się wirusa na nowe tereny (2, 8). Jednak najważniej‑
szym wektorem mechanicznym rozprzestrzeniania 
się wirusa jest różnokierunkowa działalność czło‑
wieka (2, 9, 10, 11).

Dziki jako rezerwuar wirusa

Dziki, pozostając podstawowym rezerwuarem wi‑
rusa w  środowisku naturalnym, mogą być także 
źródłem jego rozprzestrzeniania się. Ta forma zaj‑
mowania przez wirus nowych terenów charaktery‑
zuje się jednak pewnymi ograniczeniami. Wynikają 
one przede wszystkim z ograniczonych możliwo‑
ści do migracji dzików. Tym samym, uwzględnia‑
jąc strukturę społeczną oraz socjalną populacji tych 
zwierząt, a przede wszystkim krótki czas trwania 
choroby, brak jest podstaw do wysnuwania twier‑
dzeń o niemal nieograniczonej możliwości transmi‑
sji wirusa przez dziki i zakażania kolejnych zwierząt 
w rejonach oddalonych dziesiątki czy setki kilome‑
trów. Według badań prowadzonych we wschodniej 
Polsce, w latach 2014–2015, nie występowała żadna 
zależność pomiędzy migracjami dzików a dynami‑
ką rozprzestrzenia się ASF w czasie i przestrzeni. Te 
same badania wskazują, że wirus w środowisku na‑
turalnym rozprzestrzenia się ze średnim tempem ok. 
1,5 km w ciągu miesiąca. Wykazały one także, że nie 
występowały żadne znaczące zmiany jego rozprze‑
strzeniania się w różnych porach roku (12). Potwier‑
dzają to również badania Depnera i wsp. (13), które 
wykazały, że wirus w środowisku naturalnym wy‑
kazuje wyraźną łączność z siedliskami, bez tendencji 
do dynamicznego przemieszczania się w czasie. Za‑
tem, zasadne staje się stwierdzenie, iż dziki odgry‑
wają kluczową rolę, jako rezerwuar wirusa w środo‑
wisku naturalnym, jednak nie odgrywają znaczącej 
roli w jego transmisji, gdyż patogen ten przez wiele 
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miesięcy, a nawet lat może znajdować się w środo‑
wisku naturalnym, a tym samym możliwości zaka‑
żenia stają się niemal nieograniczone. Tym samym 
dziki utożsamiać należy z  lokalnymi źródłami za‑
każenia, zaś w żadnym wypadku nie mogą one być 
źródłem transmisji wirusa na odległe tereny (ryc. 1).

ASF w 2019 r.

W 2019 r. wystąpiło nasilenie wirusa na terenie na‑
szego kraju oraz jego ekspansja w kierunku zachod‑
nim. Łącznie odnotowano 2468 przypadków wirusa 
u dzików (ryc. 2). Najwięcej stwierdzono na terenie 
województwa mazowieckiego, łącznie u 923 dzików. 
W malejącej kolejności były to województwa: warmiń‑
sko‑mazurskie – 762 dziki, lubelskie – 569 przypad‑
ków, podlaskie – 105 dzików, lubuskie – 65 dzików 
z wirusem, podkarpackie – 40 przypadków, wielko‑
polskie – 3 przypadki oraz jeden przypadek w woje‑
wództwie dolnośląskim. Z przedstawionego zestawie‑
nia wynika, że wirus w mniejszym stopniu występuje 
na terenie województwa podlaskiego, gdzie się pojawił 
jako pierwszy, zaś jego ekspansja odbywa się w kie‑
runku południowym, w rejon województwa podkar‑
packiego oraz pojawił się, co najistotniejsze, nie do 
końca poznaną drogą na terenie województwa lubu‑
skiego i powoli rozprzestrzenia się na rejony ościenne. 
W tym samym okresie stwierdzono 48 ognisk wiru‑
sa u świń (tab. 1). Najwięcej wystąpiło na terenie wo‑
jewództwa warmińsko‑mazurskiego (n = 20), gdzie 
łącznie wybito i zutylizowano ponad 20 tys. świń. 
Drugim w kolejności województwem pod względem 
stwierdzonych ognisk było lubelskie (n = 17), a liczba 
wybitych świń wynosiła 1046 sztuk. Najmniej ognisk 
wystąpiło w rejonie województwa podlaskiego, lecz 
liczba wybitych w nim świń wynosiła 8016.

Dość istotnym elementem w zakresie możliwości 
rozprzestrzeniania się wirusa ASF pozostaje także 
fakt, że coraz częściej w badaniach na obecność wi‑
rusa w tkankach dzików stwierdza się przeciwcia‑
ła. Oznacza to, że dziki te miały kontakt z wirusem 
i przechorowały go. W 2019 r. około 0,7% przebada‑
nych dzików posiadało przeciwciała. Tego rodzaju sy‑
tuacja sprawia, że mogą być one bezobjawowymi no‑
sicielami wirusa. Potwierdzeniem tego jest fakt, że 
badania u świń, które wyzdrowiały z ostrego zaka‑
żenia ASF, prowadzone w Niderlandach, uwidoczniły, 
że świnie te mogą przenosić chorobę na inne osobni‑
ki podczas bezpośredniego kontaktu (14). Zatem, po‑
mimo że brak jest tego rodzaju badań u dzików, ale ze 
względu na podobieństwa nosicielstwa wirusa, nale‑
ży przyjąć, iż dziki takie w środowisku naturalnym 
także mogą zarażać inne zdrowe osobniki, z który‑
mi mają bezpośredni kontakt.

Podsumowanie

Przedstawione dane wskazują, że pomimo podej‑
mowania coraz to nowych działań administracyj‑
nych oraz praktycznych, obserwowane jest dość 
intensywne rozprzestrzenianie się wirusa na nowe 
tereny oraz pojawianie się w gospodarstwach rol‑
nych u  świń w  rejonach, gdzie wirus znajduje się 

w  środowisku naturalnym. Potwierdzeniem tego 
jest liczba stwierdzonych przypadków oraz ognisk 
w  2019  r., która jest najwyższa od momentu, gdy 
wirusa stwierdzono na terenie naszego kraju. Na‑
leży stwierdzić, że dziki pozostają podstawowym 
i jedynym rezerwuarem wirusa w środowisku oraz 

Ryc. 2. Rozmieszczenie występowania w Polsce wirusa ASF u dzików w 2019 r.

Ryc. 1. Możliwości rozprzestrzeniania się wirusa ASF od zakażonych dzików
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jego wektorem przy sukcesywnym i niezbyt szyb‑
kim rozprzestrzenianiu się go na niewielkie odle‑
głości. Z kolei w transmisji wirusa na znaczne odle‑
głości, zarówno w środowisku, jak i do gospodarstw 
utrzymujących świnie, główną rolę odgrywa dzia‑
łalność człowieka.
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Numer kolejny 
ogniska

Liczba świń 
w gospodarstwie Województwo Powiat

1 67 warmińsko-mazurskie Gołdap

2 1712 warmińsko-mazurskie Giżycko

3 8012 podlaskie Bielsk

4 2 lubelskie Krasnystaw

5 21 warmińsko-mazurskie Bartoszyce

6 24 lubelskie Krasnystaw

7 132 warmińsko-mazurskie Giżycko

8 227 warmińsko-mazurskie Węgorzewo

9 118 warmińsko-mazurskie Bartoszyce

10 77 warmińsko-mazurskie Olecko

11 20 mazowieckie Garwolin

12 77 mazowieckie Garwolin

13 41 warmińsko-mazurskie Giżycko

14 54 warmińsko-mazurskie Węgorzewo

15 1719 warmińsko-mazurskie Giżycko

16 8 lubelskie Łęczna

17 9 lubelskie Krasnystaw

18 8 lubelskie Tomaszów

19 23 lubelskie Radzyń

20 3347 mazowieckie Mińsk

21 338 lubelskie Lubelski

22 129 lubelskie Krasnystaw

23 9 lubelskie Lubartów

24 203 warmińsko-mazurskie Giżycko

Numer kolejny 
ogniska

Liczba świń 
w gospodarstwie Województwo Powiat

25 13 mazowieckie Sokołów

26 1324 mazowieckie Ciechanów

27 14 mazowieckie Kozienice

28 9435 warmińsko-mazurskie Kętrzyn

29 103 lubelskie Radzyń

30 180 mazowieckie Ciechanów

31 2428 warmińsko-mazurskie Węgorzewo

32 14 lubelskie Zamość

33 100 lubelskie Radzyń

34 8 lubelskie Tomaszów

35 3 lubelskie Zamość

36 731 mazowieckie Płońsk 

37 1849 warmińsko-mazurskie Kętrzyn

38 2004 warmińsko-mazurskie Węgorzewo

39 22 mazowieckie Sokołów

40 209 warmińsko-mazurskie Elbląg

41 39 warmińsko-mazurskie Elbląg

42 32 lubelskie Radzyń

43 165 lubelskie Tomaszów

44 193 warmińsko-mazurskie Bartoszyce

45 10 warmińsko-mazurskie Olsztyn

46 32 warmińsko-mazurskie Lidzbark

47 71 lubelskie Biłgoraj

48 4 podlaskie Białystok
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