
Oświadczenie złożone 

przez senatora Beniamina Godylę  

na 38. posiedzeniu Senatu 

w dniu 17 marca 2022 r. 

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka 

Kowalczyka 

Szanowny Panie Ministrze! 

W związku z wykryciem ogniska ASF u dzików w Piaskach koło Lewina Brzeskiego, w pobliżu Borów 

Niemodlińskich i Borów Stobrawskich, należy dołożyć wszelkich starań, by te kompleksy leśne nie zostały 

skażone wirusem. Bory Niemodlińskie (480 km
2
) oraz Bory Stobrawskie (420 km

2
) mogą stanowić siedlisko 

wirusa na lata. Historia zwalczania ASF w licznych krajach pokazuje, że jeżeli nie podejmie się radykalnych 

kroków (tak jak to zrobiono w Czechach lub Belgii), epizootia rozszerza się i utrzymuje się na skażonych 

terenach, szczególnie gdy są to tereny leśne. Przykładem może być Sardynia, gdzie od 1978 r. wirus stale 

występuje. Przy rolniczym charakterze sąsiadujących z wymienionymi kompleksami leśnymi powiatów 

wpływ na hodowlę świń, ekonomikę i gospodarkę państwa może być ogromny. 

Na wniosek służb weterynaryjnych proponuję, aby powołać zespół roboczy, który mógłby funkcjonować 

jako organ doradczy wojewody opolskiego. Celem działalności byłoby wspólne rozwiązywanie problemów 

związanych ze zwalczaniem choroby ASF. W składzie tego zespołu mogliby znaleźć się: wojewódzki lekarz 

weterynarii w Opolu jako przewodniczący, Lasy Państwowe, Polski Związek Łowiecki – Oddział Opole, 

Policja, Państwowa Straż Pożarna, przedstawiciele administracji lokalnej, Inspekcja Transportu Drogowego, 

powiatowi lekarze weterynarii, Opolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna, Izba Rolnicza. Z kolei współpraca 

powołanego zespołu powinna być m.in w zakresie: 

— współpracy przy oddziałach sanitarnych; 

— przeszukiwania obszarów leśnych pod kątem padłych dzików; 

— organizowania miejsc do przetrzymywania odstrzelonych dzików przed uzyskaniem wyników badań 

laboratoryjnych; 

— stałej edukacji społeczności miejscowej o zagrożeniu ASF; 

— stosowania zakazu wstępu do skażonych części lasów; 

— stosowania odstraszaczy jako ochrony przed migracją chorych dzików na tereny leśne. 

Zespół o tak szerokiej wiedzy i takich kompetencjach mógłby realnie wykorzystać wiedzę z zakresu le-

śnictwa, myślistwa oraz rolnictwa i na bieżąco podczas podejmowania decyzji związanych ze zwalczaniem 

choroby konsultować przyjęte rozwiązania. 

Jeżeli projekt powołania zespołów doradczych do spraw ASF w województwie opolskim wpłynąłby na 

poprawę sytuacji, to warto byłoby rozważyć w przyszłości powielenie tego rozwiązania w innych regionach 

kraju. 

Z wyrazami szacunku 

Beniamin Godyla 

 


