
 

 

UWAGA!   RYZYKO WYSTĄPIENIA GRYPY PTAKÓW!!! 

W dniach 23-25 grudnia 2022 r. stwierdzono w Polsce 7 ognisk grypy ptaków!  

Ryzyko wystąpienia choroby w gospodarstwach na naszym terenie jest również bardzo 

wysokie!  

Należy bezwzględnie przestrzegać zasad bioasekuracji: 

1. Utrzymywać drób w sposób wykluczający ich dostęp do zbiorników wodnych, do 

których dostęp mają dzikie ptaki, bezwzględnie przestrzegać zakazu pojenia drobiu oraz 

ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą z takich zbiorników ( w tym z wód 

powierzchniowych – kałuż, jezior, stawów, rzek, potoków i kanałów rzecznych);  

2. Utrzymywać drób ( z wyłączeniem kaczek i gęsi) w izolacji od dzikich ptaków, w 

przypadku wątpliwości co do możliwości zabezpieczenia drobiu przed kontaktem z dzikimi 

ptakami należy rozważyć utrzymywanie drobiu w zamkniętym pomieszczeniu; 

3. Przechowywać paszę i ściółkę dla drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w 

sposób zabezpieczający tę paszę i ściółkę przed kontaktem z gryzoniami i dzikimi ptakami 

oraz ich odchodami ; 

4. Karmić i poić drób i ptaki utrzymywane przez człowieka wyłącznie w zamkniętym 

pomieszczeniu lub miejscu osłoniętym w sposób który zabezpieczy paszę i wodę przed 

dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami; 

5. Lokalizować gniazda wewnątrz budynków; 

6. Osoby które uczestniczyły w polowaniach na ptaki łowne w ciągu ostatnich 48 godzin 

bezwzględnie nie mogą wykonywać czynności związanych z utrzymaniem drobiu, nie wolno 

też wnosić na teren gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób , zwłok dzikich ptaków 

lub tusz ptaków łownych; 

7. Należy dokonywać codziennego przeglądu stada a w przypadku stwierdzenia 

objawów nasuwających podejrzenie wystąpienia ptasiej grypy u ptaków bezzwłocznie 

zgłaszać to do Powiatowego Lekarza Weterynarii lub najbliższego podmiotu świadczącego 

usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej ( gabinet, lecznica, klinika weterynaryjna). Objawy 

na które należy zwrócić uwagę to:  



• zwiększona śmiertelność ptaków, spadek pobierania paszy i wody, objawy nerwowe 

takie jak : drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, duszność , sinica i 

wybroczynowość, biegunki , nagły spadek nieśności.  

Pamiętajmy: 

- na zakażenie wirusami grypy ptaków podatne są prawie wszystkie gatunki ptaków 

domowych (drób), jak i dzikich wolno żyjących 

- zakażenie następuje głównie drogą oddechową i pokarmową (źródłem zakażenia drobiu 

domowego jest kontakt z wędrującymi ptakami dzikimi, kontakt z zanieczyszczoną paszą, 

wodą, nawozem, ściółką, sprzętem i środkami transportu).  

- posiadacz drobiu powinien zawiadomić powiatowego lekarza weterynarii albo najbliższy 

podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu 

objawów klinicznych nasuwających podejrzenie grypy 

- dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich powinni zgłaszać powiatowemu lekarzowi 

weterynarii albo najbliższemu podmiotowi świadczącemu usługi z zakresu medycyny 

weterynaryjnej przypadki zwiększonej śmiertelności dzikich ptaków. 

- obowiązek przestrzegania zasad bioasekuracji dotyczy wszystkich posiadaczy drobiu! 

Właścicieli ferm drobiu, zakłady wylęgu drobiu, firmy transportujące drób, zakłady branży 

spożywczej prosimy o bezwzględne przestrzeganie bioasekuracji w zakresie prowadzonej 

działalności. 

Więcej informacji na stronie GIW pod linkiem: 

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