
Zasady wykonywania sanitarnego, indywidualnego ostrzału dzików w strefie 

skażonej/czerwonej/ przez wirus ASF na terenie województwa lubuskiego . 

(część II załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE – obszar 

objęty ograniczeniami) 

 

 

1. Miejscem wykonywania sanitarnego, indywidualnego odstrzału  dzików 

w strefie skażonej są obwody łowieckie, OHZ lub ich części zgodne                 

z załącznikiem do rozporządzenia Wojewody Lubuskiego w sprawie 

wykonania odstrzału sanitarnego.  

2. Sanitarny, indywidualny odstrzał dzików będzie odbywał się przez 

wyselekcjonowanych przez łowczego Okręgowego myśliwych, na terenie 

obwodów łowieckich i OHZ wskazanych w załączniku                                  

do rozporządzenia Wojewody Lubuskiego, jednocześnie we wszystkich 

obwodach łowieckich i OHZ , od zewnątrz strefy skażonej do wewnątrz. 

3. W czasie wykonywania odstrzału sanitarnego dzików dopuszczalne jest 

wykonywanie indywidualnego odstrzału zwierzyny płowej/ jelenie, 

daniele, sarny/ nie objętej restrykcjami ( w ramach rocznego planu 

łowieckiego, planowanej gospodarki łowieckiej zgodnie z wszelkimi 

normami prawnymi).  

Odstrzał zwierzyny płowej może odbywać się wyłącznie w porze 

dziennej. Tusze zwierzyny płowej muszą być przechowywane                         

w osobnych chłodniach niż dziki. Tusze dzików  

i zwierzyny płowej należy transportować osobnymi środkami 

transportu.  

4. Podczas wykonywania w/w odstrzału zwierzyny płowej myśliwi gołym 

okiem lub za pomocą urządzeń optycznych dokonują lustracji              

i przeszukań terenów objętych odstrzałem sanitarnym pod kątem 

obecności tusz padłych dzików.  

5. Podczas prowadzonego odstrzału sanitarnego wymagane jest 

zachowanie ciszy w łowisku. 



6. Na terenie leśnym w wyznaczonych miejscach przeprowadza się 

nęcenie dzików celem maksymalnego zatrzymania ich w lesie oraz 

koncentracji w bezpośrednich ostojach zlokalizowanych nęcisk.  

7. Techniczne warunki wykonania odstrzału w terenie:  

a) W czasie polowania myśliwy przestrzega zasad bioasekuracji celem  

uniknięcia roznoszenia wirusa ASF – w stosunku do zabezpieczenia 

indywidualnego oraz postępowania z tuszami dzików, patrochami                      

i narogami, 

b) Myśliwy wyposażony jest w odpowiedni zestaw bioasekuracyjny min. 

/ochraniacze butów, rękawiczki, folia do patroszenia, odpowiednio 

przygotowany środek do dezynfekcji, worek na patrochy i narogi, 

c) Po wykonanym odstrzale myśliwy dokonuje oględzin dzika, a następnie  

na nieprzepuszczalnej folii dokonuje patroszenia dzika, 

d)  Patrochy i narogi po dokonaniu oględzin wkładane są                                      

do nieprzepuszczalnego foliowego worka na którym umieszcza się 

napisany olejowym markerem koloru białego numer równoznaczny  

z numerem znacznika.  

e) Po wypatroszeniu myśliwy zapina znacznik z numerem na prawy staw 

skokowy tylnego biegu dzika. W czasie patroszenia myśliwy pobiera                 

do odpowiedniej sterylnej probówki krew dzika.  

f) Probówka zostaje zabezpieczona przed otwarciem. Na probówce umieszcza 

się olejowym markerem koloru białego numer równoznaczny z numerem 

znacznika. Po wykonanych czynnościach patroszenia myśliwy 

przygotowuje tuszę dzika do transportu w sposób zgodny z zasadami 

bioasekuracji.  

g) Po zakończonych czynnościach patroszenia i przygotowania do transportu 

myśliwy wypełnia drukowanymi literami dokument DDE /Dokument 

Dochodzenia Epizootycznego/  

h) Tuszy dzika należy wykonać dwie fotografie zgodnie z zasadami 

dokumentowania odstrzału sanitarnego.  

 

 



Czynności w pkt. b-h mogą być wykonane alternatywnie przy chłodni              

w wyznaczonym miejscu.  

 

8. Transport tuszy do punktu przetrzymywania tusz dzików oraz 

przekazanie tuszy wraz patrochami, narogami, próbą krwi, 

dokumentem DDE osobie przyjmującej. W celu zapewnienia 

prawidłowości prowadzonych działań należy wyznaczyć koordynatora 

odpowiedzialnego za sprawdzenie zabezpieczenia i oznakowania tuszy, 

patrochów i próbki krwi. Osoba ta jest równocześnie osobą 

koordynującą odstrzał sanitarny na danym terenie.  

 

W czasie odbioru dzika w chłodni należy zwrócić uwagę na:  

- kompletność zdanych tusz, patrochów, narogów, 

- oznakowanie tusz, patrochów, próbek krwi 

- rzetelność zdanych dokumentów DDE – głównie prawidłowo wskazane 

koordynaty GPS 

Osoba przyjmująca zwierzynę prowadzi ewidencję przyjętych tusz                           

i elementów towarzyszących.  

Próby krwi przechowywane są razem z tuszami w chłodni, w temperaturze 

chłodzenia 

9. Po skompletowaniu odpowiedniej ilości tusz osoba prowadząca punkt 

przetrzymywania tusz zgłasza telefonicznie gotowość do pobrania prób 

Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii. PLW po pobraniu prób                          

i wykonaniu oględzin tusz i narządów zamyka chłodnię przez 

zaplombowanie wejścia do chłodni. Odblokowanie chłodni następuje 

po uzyskaniu ujemnych wyników badań w kierunku ASF                             

od wszystkich dzików.  

10. Jeżeli przynajmniej 1 – sztuka dzika wykazuje wynik dodatni pod 

kątem ASF całość tusz zgromadzonych w chłodni podlega utylizacji.  

11. W przypadku wyników ujemnych w zakresie ASF tusze dzików mogą 

być przeznaczone na użytek własny bądź utylizowane. Mięso dzików 

przeznaczonych na użytek własny musi zostać zbadane pod kątem 

obecności włośni.  



12. Patrochy i narogi po otrzymaniu wyników badań w kierunku ASF 

przekazuje się do utylizacji do zakładu utylizacyjnego. 

13. W przypadku braku możliwości zagospodarowania tusz odstrzelonych 

dzików po poborze prób niezwłoczne przekazanie do utylizacji - jako 

materiał kategorii I. 

 

 


