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Szanowni Hodowcy i Producenci drobiu, 
Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) wciąż jest groźna. Trwa sezon migracji dzikiego 

ptactwa. Proszę, abyście Państwo zachowali szczególną ostrożność w celu 
maksymalnego ograniczenia możliwości przeniesienia wirusa grypy ptaków                              
i ochrony własnych gospodarstw. 

W ostatnim czasie odnotowano nowe ogniska tej choroby na terenie zachodniej Rosji 
i Kazachstanu. Region ten jest znanym, jesiennym szlakiem migracji dzikiego ptactwa 
wodnego do Europy. Sprzyja to ryzyku wystąpienia nowych ognisk grypy ptaków w całej 

Europie, w tym również w Polsce. Z analiz krajowego laboratorium referencyjnego ds. grypy 
ptaków w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym 

w Puławach wynika, że kiedy grypa ptaków wykrywana była na zachodnich obszarach 
Rosji w 2005 r. oraz w 2016 r., w niedługim czasie pojawiały się ogniska choroby na terenie 
północnej i wschodniej Europy. Niestety, wydaje się to potwierdzać także w tym roku. 

Informacje z ostatnich dni wskazują, że 14 października br. potwierdzona została obecność 
wirusa H5N8 u kilku ptaków dzikich, m.in. łabędzi, kaczek i czapli w jednym z parków 
narodowych w Izraelu, a już 20 października potwierdzono obecność wirusa grypy 

u  łabędzi niemych w Holandii. 
W związku z tym pragnę podkreślić, że sytuacja jest poważna i stanowi realne zagrożenie 

dla produkcji drobiu w Polsce, w tym dla eksportu polskiego mięsa drobiowego. 
Apeluję do każdego hodowcy, niezależnie od wielkości posiadanego gospodarstwa                   
o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji! 

Pamiętajmy, że zakażenie następuje głównie drogą oddechową i pokarmową. Najbardziej 
prawdopodobnym źródłem zakażenia drobiu domowego jest więc bezpośredni lub pośredni 

kontakt z wędrującymi ptakami dzikimi, zwykle ptactwem wodnym. Rozprzestrzenienie 
wirusa może następować również poprzez zanieczyszczoną paszę, wodę, nawóz, ściółkę, 
słomę, sprzęt i środki transportu. Bardzo ważną rolę odgrywa człowiek, który przez 

zanieczyszczone ubranie, obuwie, sprzęt i produkty może przyczynić się do nieświadomego 
rozprzestrzeniania choroby. 

Proszę o zachowanie szczególnej ostrożności! 

Przypominam jednocześnie o obowiązkach nałożonych na producentów drobiu, w tym 
przede wszystkim o obowiązujących środkach bioasekuracji określonych w rozporządzeniu 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia 
środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 722). 

W przypadku zaobserwowania w stadach drobiu zwiększonej śmiertelności, spadku 
pobierania paszy i wody, nagłego spadku nieśności, objawów nerwowych (drgawki, skręty 
szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów), czy innych niepokojących objawów 

należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie powiatowego lekarza weterynarii lub podmiot 
świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej. 
Szybkie i zdecydowane działanie w tym zakresie ma kluczowe znaczenie. 

Szczegółowe informacje nt. grypy ptaków znajdą Państwo na stronie internetowej 
Głównego Inspektoratu Weterynarii pod linkiem  

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/grypa-ptakow 

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/grypa-ptakow

