
WYSOCE ZJADLIWA 
                   GRYPA PTAKÓW 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bełchatowie informuje o 

wystąpieniu ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków na 

terytorium Niemiec, Holandii i Wielkiej Brytanii. W związku z dynamicznie 

rozwijającą się sytuacją w odniesieniu do tej choroby, istnieje realne zagrożenie 

przeniesienia jej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

Czym jest wysoce zjadliwa grypa ptaków? 

Jest to zakaźna i zaraźliwa, wirusowa choroba ptaków, zarówno drobiu, jak i ptaków dzikich i ozdobnych. 

Powoduje zachorowania ptaków w każdym wieku, a śmiertelność może osiągać 100%. Najbardziej 

wrażliwe są kury i indyki. Jest to choroba zwalczana z urzędu. 

Co jest źródłem zakażenia? 

Głównym źródłem zakażenia dla drobiu są dziko żyjące ptaki, które są bezobjawowymi nosicielami wysoce 

zjadliwej grypy ptaków. 

Jak rozpoznać wysoce zjadliwą grypę ptaków? 

Objawy kliniczne są mało charakterystyczne i zróżnicowane w zależności od zjadliwości wirusa, gatunku i 

wieku ptaków, warunków środowiskowych. 

Najczęstsze objawy u drobiu to: 

 Depresja, 

 Gwałtowny spadek/ utrata produkcji jaj, 

 Miękkie skorupy jaj, 

 Objawy nerwowe, 

 Obrzęk i zasinienie grzebienia i dzwonków, 

 Silne łzawienie, 

 Obrzęk zatok podoczodołowych, 

 Kichanie i duszność, 

 Biegunka. 

Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez widocznych objawów, a śmiertelność może 

sięgać 100%. 

Podejrzewasz wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków? 

Posiadacz drobiu, który zauważył objawy nasuwające podejrzenie choroby zakaźnej, jest 

zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia podejrzenia choroby (obowiązek ustawowy obwarowany 



sankcjami karnymi) do organów Inspekcji Weterynaryjnej albo do lekarza weterynarii opiekującego się 

stadem lub właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza, prezydenta). 

Zgłosiłeś podejrzenie choroby- co dalej? 

Po dokonaniu zgłoszenia, do czasu przybycia Powiatowego Lekarza Weterynarii, posiadacz drobiu 

zobowiązany jest do: 

 Izolacji i zabezpieczenia w gospodarstwie drobiu tam przebywającego, 

 Uniemożliwienia osobom postronnym dostępu do pomieszczeń, w których przebywa drób 

podejrzany o chorobą, 

 Wstrzymania się od wywożenia, wynoszenia i zbywania produktów pochodzących od tego drobiu, 

zwłok ptaków, paszy, wody, ściółki, 

 Udostępnienia organom Inspekcji Weterynaryjnej drobiu do badań i zabiegów weterynaryjnych, 

udzielenia pomocy przy ich wykonywaniu oraz udzielania im wyjaśnień i przekazywania informacji. 

Jak zapobiegać wystąpieniu choroby: 

Należy stosować i przestrzegać zasad bioasekuracji na fermie, ma to kluczowe 

znaczenie dla zabezpieczenia gospodarstwa przed wystąpieniem choroby. Zaleca się: 

 Zabezpieczenie drobiu przebywającego w gospodarstwie przed kontaktem z 

ptakami dzikimi, 

 Zabezpieczenie paszy oraz ściółki przed dostępem dzikich ptaków, 

 Stosowanie osobnej odzieży przeznaczonej tylko do obsługi drobiu, 

 Niestosowanie do mycia i pojenia drobiu wody pochodzącej spoza gospodarstwa, 

w szczególności wody ze stawów i rzek, 

 Stosowanie mat dezynfekcyjnych przed wejściami/ wyjściami oraz we wjazdach/ 

wyjazdach z gospodarstwa, 

 Mycie rąk po każdym kontakcie z drobiem, 

 Stosowanie zasady cały kurnik pełny/ cały kurnik pusty, 

 Przeprowadzanie zabiegów mycia i odkażania kurników przed wprowadzeniem 

nowego stada, 

 Bieżące odkażanie sprzętów używanych do obsługi ptaków. 

Kraj, w którym choroba wystąpi narażony jest na bardzo duże straty 

ekonomiczne w przemyśle drobiarskim, spowodowane padnięciami drobiu, kosztami 

jej likwidacji i odszkodowań, a także wstrzymaniem obrotu i eksportu drobiu, jaj, 

mięsa drobiowego i przetworów z mięsa drobiowego. 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii 

        w Bełchatowie 
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