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Sejmik Województwa Podkarpackiego wyraża głębokie zaniepokojenie 
pogarszającą się sytuacją hodowców trzody chlewnej na terenie województwa 
podkarpackiego spowodowaną gwałtownym i niekontrolowanym rozprzestrzenianiem 
się choroby Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF). 

Na terenie województwa podkarpackiego tylko w 2021roku do dnia 30 lipca 
stwierdzono już 122 przypadki ASF u dzików oraz 16 ognisk w gospodarstwach 
utrzymujących świnie, z czego 15 w powiecie mieleckim (w rejonie, którego 
zlokalizowane jest 30% produkcji żywca wieprzowego na Podkarpaciu) i 1 w powiecie 
lubaczowskim. Zaniepokojenie budzi stale wzrastająca ilość wykrytych przypadków 
chorych dzików w regionie oraz w całym kraju. Od 2019 r. do dnia 30 lipca br. 
odnotowano aż 452 przypadki ASF u dzików w województwie podkarpackim, z kolei  
w całym kraju było ich w sumie 8513. 

Wnosimy o podjęcie działań w celu zobowiązania właściwych służb do podjęcia 
natychmiastowej, możliwie najszerszej współpracy z jednostkami samorządu 
terytorialnego województwa podkarpackiego w zakresie zwalczania skutków 
wystąpienia Afrykańskiego Pomoru Świń.  

Sejmik Województwa Podkarpackiego widzi potrzebę dokonania całkowitego 
ograniczenia populacji dzika w strefach zakażenia. 

Całkowita depopulacja dzików w wyznaczonych  strefach pozwoli na utworzenie 
obszarów zupełnie wolnych od dzików, co umożliwi zatrzymanie migracji zwierząt 
będących potencjalnymi wektorami choroby, a zatem może powstrzymać dalsze 
przenoszenie się ASF.  

Pragniemy zwrócić uwagę, iż podobne praktyki miały miejsce m.in. w Danii, 
gdzie z powodu lęku przed skutkami ASF wybita została cała populacja dzików. 
Eksport mięsa wieprzowego to bardzo ważna część tamtejszej gospodarki. W obawie 
przed załamaniem się tej gałęzi rynku, duńskie władze podjęły drastyczną decyzję. Już  
w 2018 roku rozpoczęto w tym kraju odstrzał dzików. Tym samym naród, który 
deklaruje ogromne przywiązanie do ekologii i odchodzi od konwencjonalnych źródeł 
energii wyeliminował u siebie cały gatunek, pomimo takich kwestii jak ochrona 
bioróżnorodności. 

Podobnie w Niemczech, Minister Rolnictwa i Polityki Żywnościowej Julia 
Klöckner zapowiedziała wejście w nową fazę walki z pomorem dzików. Polegać ma 
ona na całkowitej depopulacji dzików w jednej z „białych stref” wyznaczonych wokół 
jednego ze skupisk przypadków pomoru. Mowa tu o obszarze o szerokości 5 km 
wyznaczonym wokół dystryktów Odra-Sprewa i Sprewa-Nysa. Dodatkowo obszar ten 
z obu stron został ogrodzony. Celem tak prowadzonych działań jest utworzenie 
obszaru całkowicie wolnego od dzików, co pozwoli na zatrzymanie migracji zwierząt, 
a zatem umożliwi także powstrzymanie dalszego przenoszenia się ASF. Docelowo tak 
funkcjonujące „białe strefy” mają powstać wokół wszystkich skupisk występowania 
ASF w Niemczech. 



  Sejmik Województwa Podkarpackiego stwierdza potrzebę dalszego 
zintensyfikowania działań zmierzających do zapobieżenia rozprzestrzeniania się 
choroby oraz niwelowania jej skutków poprzez monitorowanie populacji dzika na 
zagrożonym terenie oraz zmobilizowanie Polskiego Związku Łowieckiego do 
maksymalnego ograniczenia populacji dzika do końca 2021 r. na terenie całego 
województwa.  
 Redukcja liczby dzików jest stanem wyższej konieczności – chronimy nie tylko 
trzodę chlewną, polską hodowlę i przetwórstwo wieprzowiny, ale także zapewniamy 
bezpieczeństwo żywnościowe kraju i źródło utrzymania wielu gospodarstw rolnych na 
terenie województwa podkarpackiego. Redukcja pogłowia dzików może wpłynąć 
również na ograniczenie strat w płodach rolnych. 

Branża trzody chlewnej to szereg powiązanych ze sobą działów gospodarki  
m. in. przemysł paszowy i mięsny, budownictwo inwentarskie, weterynaria, dlatego 
negatywne skutki ASF są widoczne w całym sektorze trzody chlewnej. Rynki rolne 
działają na zasadach systemu „naczyń połączonych”, tj. zachwianie na jednym rynku 
powoduje destabilizację pozostałych, co w konsekwencji przyczynia się do spadku 
opłacalności w całym sektorze rolnym i w branżach z nim powiązanych. 

Tylko ścisła współpraca i odpowiedzialność przy podejmowaniu decyzji  
i wykonywaniu obowiązków przez wszystkich zainteresowanych produkcją 
wieprzowiny, w tym przede wszystkim: administracji państwowej funkcjonującej na 
wszystkich szczeblach, w wielu resortach,  a także hodowców, przetwórców, lekarzy 
weterynarii, myśliwych i służby leśnej daje szansę ochrony krajowej wieprzowiny przed 
ASF. 

Pokładamy nadzieję, iż we współpracy z Rządem Rzeczpospolitej Polskiej 
poczynione zostaną wszystkie działania, które ograniczą do minimum ryzyko związane 
z dalszym rozprzestrzenieniem się wirusa oraz zminimalizują skutki jego 
występowania.  
 
 
 
 
 


