
94styczeƒ/luty 2008

ptasie zdrowie

WWmi nio nym, 2007 ro ku w wie lu kra -
jach na ca ∏ym Êwie cie od no to wa -
no licz ne przy pad ki wy so ce zja dli -

wej gry py pta ków (Hi gh ly Pa tho ge -
nic Avian In flu en za – HPAI), w Azji (Ja po -
nia, Pa ki stan, Wiet nam, Chi ny, Ban gla -
desz), Afry ce (Gha na, To go), Ame ry ce (Ka -
na da – H7N3) oraz w Eu ro pie (W´ gry, Wiel -
ka Bry ta nia, Ro sja, Cze chy, Niem cy). Wi ru -
s pod ty pu H5N1 izo lo wa no za rów -
no od pta ków dzi kich (m.in. kacz ki krzy -
˝ów ki, ∏a b´ dzie, per ko zy), jak i dro biu (ku -
ry, in dy ki, g´ si). Ogni ska in flu en zy wy wo ∏a -
ne przez wi rus pod ty pu H5N1 u dro -
biu po raz pierw szy od no to wa no rów -
nie˝ w Pol sce. „Pta sia gry pa” sta ∏a si´ po -
now nie „go rà cym” te ma tem i przed mio -
tem za in te re so waƒ kra jo wych me -
diów. W na wià za niu do ubie g∏o rocz -
nych, lecz na dal ak tu al nych wy da rzeƒ, war -
to omó wiç ten pro blem, bo wiem wi rus in -
flu en zy wcià˝ sta no wi po ten cjal ne za gro ̋ e -
nie. Za gro ̋ e nia te go nie po win ny lek ce wa -
˝yç zw∏asz cza oso by zaj mu jà -
ce si´ na co dzieƒ pta ka mi, za rów no pro wa -
dzà ce ich chów fer mo wy, przy do mo -
wy, jak i ho dow l´ dro biu ozdob ne go.

Gry pa pta ków (in flu en za pta ków, avian in -
flu en za, AI) jest za kaê nà cho ro bà pta ków wy -

wo ∏a nà przez wi ru s gry py z ro dzi ny Or tho -
my xo vi ri dae ro dza ju In flu en za vi rus A. 

Na po wierzch ni te go wi ru sa znaj du -
jà si´ wy pust ki (an ty ge ny po wierzch nio -
we) he ma glu ty ni na (H) i neu ra mi ni da -
za (N), któ re na da jà mu kszta∏t nie doj rza ∏e -
go kasz ta na. Po zna no 16 form (pod ty -

pów) he ma glu ty ni ny (od H1 do H16) i 9 neu -
ra mi ni da zy (N1 – N9). Ró˝ ne pod ty py wi ru -
sa mo gà wy wo ∏y waç cho ro b´ o ró˝ -
nym stop niu na si le nia: gry p´ pta ków o ni -
skiej zja dli wo Êci (LPAI – low pa tho ge -
nic avian in flu en za) oraz o wy so kiej zja dli wo -
Êci (HPAI – hi gh ly pa tho ge nic avian in flu en -
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za). W wy ni ku mu ta cji mo ̋ e dojÊç do wzro -
stu zja dli wo Êci wi ru sa i przej Êcia z for -
my LPAI w for m´ HPAI. Wszyst kie po zna -
ne wy so ce zja dli we dla dro biu szcze py wi ru -
sa in flu en zy na le ̋ a ∏y do pod ty -
pu H5 lub H7. Cie szà cy si´ z∏à s∏a wà w me -
diach pod typ H5N1 wi ru sa gry py pierw -
szy raz zo sta∏ stwier dzo ny u dro -
biu w Hong Kon gu (1997 r.). W cza sie tej epi -
de mii po raz pierw szy na „pta sià gry p´” za -
cho ro wa li i zmar li lu dzie (6 osób z 18 za ka -
˝o nych). Jak si´ sà dzi, szczep ten wy ewo lu -
owa∏ naj praw do po dob niej ze szcze -
pów LPAI w du ̋ ych fer mach na sku tek nie -
na tu ral ne go za g´sz cze nia ho do wa ne go dro -
biu i z∏ych wa run ków sa ni tar -
nych. Od 2003 r. ogni ska epi de micz ne „pta -
siej gry py” po ja wi ∏y si´ na ca ∏ym Êwie -
cie, przede wszyst kim w Azji Po ∏u dnio wo -
-Wschod niej. W Eu ro pie naj wi´k sze stra -
ty gry pa pta ków (pod typ H7N7) po czy ni -
∏a w Ho lan dii, gdzie w mar cu 2003 ro ku ubi -
to bli sko 30 mi lio nów pta ków, za po bie ga -
jàc jej roz prze strze nia niu si´. Od koƒ -
ca 2005 r. stwier dza no ogni ska tak ̋ e na ob -
sza rze Eu ro py (m.in. Ru mu nia, Chor wa -
cja, Niem cy, W∏o chy, Cze chy) i Afry -
ki (m.in. Egipt, Ni ger). Za ka ̋ e -
nia HPAI stwier dzo no u ptac twa w po -
nad 60 kra jach na Êwie cie. Kil -
ka ognisk w 2006 r. wy kry to rów nie˝ w Pol -
sce (u dzi kich pta ków). Nie wzbu dzi ∏a za sko -
cze nia wÊród spe cja li stów in for ma cja o wy -
kry ciu wi ru sa in flu en zy ptaków u pa d∏ych in -
dy ków, któ ra po ja wi ∏a si´ w so bo t´ pierw -

sze go grud nia 2007 ro ku (Tab. 1.). Jak wy ni -
ka z da nych za war tych w ta be li, wi -
rus by∏ izo lo wa ny w trzech ho dow -
lach przy za gro do wych. Po twier dza to zna -
cze nie te go ty pu cho wu w roz wo ju za ka ̋ e -
nia.

U dro biu wi rus mo ̋ e wy wo ∏y waç bar -
dzo ró˝ ne ob ja wy – od ich bra ku, po -
przez ∏a god ne sta ny cho ro bo we, a˝ na -
wet do 100% Êmier tel no Êci. Ob ja wy i prze -
bieg cho ro by za le ̋ à mi´ dzy in ny mi od szcze -
pu wi ru sa oraz ga tun ku za in fe ko wa ne go pta -
ka. Wy so ce zja dli we wi ru sy po wo du jà gry -
p´ pta ków o ci´˝ kim prze bie gu, któ -
ra jest ostrà cho ro bà ogól no ustro jo wà z bar -
dzo wy so kà Êmier tel no Êcià. Wi rus mo ̋ e bo -
wiem na mna ̋ aç si´ w ca ∏ym or ga ni zmie go -
spo da rza i uszka dzaç na rzà dy wa˝ ne dla ˝y -
cia. Ob ser wu je si´ na g∏e upad ki bez wi docz -
nych ob ja wów lub w cià gu 24–48 go -
dzin od pierw szych symp to mów. Cza -
sem mo˝ na za ob ser wo waç oso wia ∏oÊç, spa -
dek spo ̋ y cia pa szy i wo dy oraz nie Êno -
Êci, ob ja wy od de cho we (trud no Êci w od dy -
cha niu, wy p∏yw z oczu i no sa), bie gun -
k´, obrz´ ki (g∏o wy, szyi), si ni c´ grze bie -
nia i dzwon ków oraz ob ja wy ner wo -
we (dr˝e nie g∏o wy, skr´ ty szyi). Wi ru -
sy mniej zja dli we (LPAI) wy wo ∏u jà cho ro -
b´ o umiar ko wa nym prze bie gu z ob ja wa -
mi ze stro ny uk∏a du od de cho we go, za bu -
rze nia mi w nie Êno Êci. Jed nak czyn ni ki wi k∏a -
jà ce i uspo sa bia jà ce np. in ne za ka ̋ e nia, nie -
od po wied nie wa run ki utrzy ma nia, mo gà na -
si liç prze bieg cho ro by i zwi´k szyç stra -

ty (np. LPAI we W∏o -
szech, w 1999 r., by∏ przy czy nà 97% upad -
ków w sta dzie m∏o dych in dy ków). Cho ro -
ba ma ten den cj´ do ci´˝ sze go prze bie -
gu wÊród pta ków grze bià cych (kur i in dy -
ków) ani ̋ e li wÊród ptac twa wod ne go.

Na tu ral nym go spo da rzem (re zer wu -
arem) wi ru sów gry py pta ków ty pu A sà wol -
no ˝y jà ce pta ki, zw∏asz cza w´ dru jà ce, zwià -
za ne ze Êro do wi skiem wod nym. Do mi nu -
jà wÊród nich g∏ów nie wi ru sy LPAI. Sku pia -
nie si´ pta ków przed w´ drów kà, krzy ̋ o wa -
nie si´ szla ków czy po sto je w cza sie prze lo -
tów (zwy kle nad rze ka mi, sta wa mi czy je zio -
ra mi) sprzy jajà trans mi sji wi ru sów mi´ -
dzy pta ka mi. Naj cz´ Êciej do cho dzi do za ka -
˝e nia bez ob ja wo we go tzn., ˝e po mi mo za -
ka ̋ e nia ró˝ ny mi pod ty pa mi wi ru sa, pta -
ki nie prze ja wia jà kli nicz nych ob ja wów cho -
ro by. Jed nak ba da nia wy ka za ∏y, ˝e ol brzy -
mie na gro ma dze nie wi ru sów u pta ków dzi -
kich sprzy ja mu ta cji i po wsta wa niu szcze -
pów HPAI. W prze sz∏o Êci wi ru sy HPAI bar -
dzo rzad ko izo lo wa no z or ga ni zmów pta -
ków w´ drow nych. Wi rus wy so ce pa to gen -
ny „za bi ja∏” szyb ko no si cie la. Obec nie uwa -
˝a si´, ˝e nie któ re pta ki w´ drow ne roz prze -
strze nia jà wy so ce pa to gen nà po staç wi ru -
sa H5N1. Wi rus byç mo ̋ e zmie ni∏ ce chy, po -
zwa la jàc na d∏u˝ szy czas prze ̋ y cia swo je -
go go spo da rza (pta ka w´ drown ego) i prze -
nie sie nie na znacz nà od le g∏oÊç. 

Na uwa g´ za s∏u gu je fakt, ˝e wi rus pod ty -
pu H5N1 stwier dza no tak ̋ e w po pu la cji ∏a -
b´ dzi nie mych, kie dyÊ pta ków ty po wo w´ -

Tab. 1.  Przeglàd przypadków grypy u drobiu w Polsce w 2007 r. (Stan na 20 grudnia)

Ognisko Data MiejscowoÊç Gmina Powiat Wojewódz. Gatunek Liczba zwierzàt
potwierdzenia pad∏ych/zlikwidow.

I 01.12. MyÊliborzyce Brudzeƒ Du˝y p∏ocki mazowieckie 16 tyg. 60/1025
indyki (ferma)

II 01.12. Uniejewo Brudzeƒ Du˝y p∏ocki mazowieckie 12 tyg. indyki 300/3220
(ferma)

04.12. MyÊliborzyce Brudzeƒ Du˝y p∏ocki mazowieckie 2 kaczki, 2 kury/13
13 kur
(przyzagrodowe)

III 08.12. Karniszyn Bie˝uƒ ˝uromiƒski mazowieckie 22 tyg. nioski 610/...trwa

IV 10.12. Sad∏owo Bie˝uƒ ˝uromiƒski mazowieckie 20 tyg. nioski 209/...trwa

V 11.12 Krzyka∏y Orneta lidzbarski warmiƒsko- dzikie ptaki 3/-
(leÊniczówka - mazurskie (1 bocian bia∏y,
Taftowo) 2 myszo∏owy)

VI 12.12. ¸´pno Godkowo elblàski warmiƒsko- kury 37/167
- mazurskie (przyzagrodowe, 

w dwóch gospodarstwach)

VII 17.12. G∏odówko Mi∏akowo ostródzki warmiƒsko- kury 5/3
- mazurskie (przyzagrodowe)
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drow nych, dziÊ prze wa˝ nie osia d∏ych. Po -
za tym wy st´ po wa nie ognisk gry py pta -
ków nie za wsze po kry wa ∏o si´ ze szla ka -
mi w´ dró wek. Na ukow cy uwa ̋ a jà, ˝e dzi -
kie pta ki mo gà za ra ziç si´ szcze pa -
mi HPAI tak ̋ e przez bez po Êred ni kon -
takt z cho rym dro biem. Na to miast wy st´ po -
wa nie u dro biu wi ru sów gry py pta -
ków jest pier wot nie zwià za ne z ich wpro wa -
dze niem od pta ków dzi kich. Krà ̋ e -
nie wÊród dro biu szcze pów LPAI po cho dzà -
cych od pta ków dzi kich wià ̋ e si´ z ry zy -
kiem mu ta cji, w wy ni ku któ rej po wsta -
jà szcze py o no wych ge ne tycz nie ce -
chach i bar dzo znacz nej zja dli wo -
Êci (HPAI). Za ra ̋ o ne pta ki wy da la jà za ra -
zek z wy dzie li nà ja my no so wej, dzio ba, wor -
ka spo jów ko we go oraz z ka ∏em. Do za ka ̋ e -
nia mo ̋ e dojÊç przez kon takt bez po Êred -
ni z cho ry mi lub za ka ̋ o ny mi bez ob ja wo -
wo pta ka mi lub po Êred ni po przez ska ̋ o -
nà pa sz´, wo d´, Êció∏ k´, odzie˝ ro bo -
czà i sprz´t. Naj now sze do nie sie nia wska zu -
jà, ˝e po ten cjal nà dro gà roz prze strze nia -
nia wi ru sa, oprócz prze miesz cza nia si´ mi -
gru jà ce go ptac twa dzi kie go, jest prze wo ̋ e -
nie za in fe ko wa ne go dro biu czy pro duk -
tów dro bio wych. Wie le stwier dza -
nych ognisk H5N1 mia ∏o êró d∏o w prze my -
Êle dro biar skim (np. w Afry ce). Po przez im -
por to wa ne pro duk ty dro biar skie z W´ -
gier naj praw do po dob niej do sz∏o do wy bu -
chu „pta siej gry py” w Wiel kiej Bry ta nii w lu -
tym 2007 ro ku.

Wi ru sy wy wo ∏u jà ce gry p´ sà wy so ce spe -
cy ficz ne dla po szcze gól nych ga tun ków. 

W se zo nie epi de micz -
nym 2006/2007 prze wa ̋ a jà ca licz ba za cho -
ro waƒ na gry p´ se zo no wà u lu dzi w Eu ro -
pie wy wo ∏a na by ∏a przez wi rus gry py ty -
pu A pod ty pu H3N2. Mi mo ˝e wi ru sy gry -
py pta ków sà groê ne dla pta ków, zda rza -
jà si´ przy pad ki za ra ̋ e nia cz∏o wie ka. Zda -
niem wie lu eks per tów naj groê niej -
szym obec nie pod ty pem wi ru sa gry -
py A, spo Êród wie lu wi ru sów wy wo ∏u jà -
cych gry p´ u pta ków, jest pod -
typ H5N1 o du ̋ ej zja dli wo Êci, ze wzgl´ -
du na zdol noÊç prze ∏a my wa nia ba rie ry mi´ -
dzy ga tun ko wej. Od koƒ ca 2003 ro ku ob ser -
wu je si´ nie ga snà ce ogni ska 
no wych za cho ro waƒ lu dzi. W cià gu 2007 ro -
ku na Êwie cie cho ro ba spo wo do wa -
∏a Êmierç 51 osób na 77 za ka ̋ eƒ, co sta no -
wi 66,2% (WHO, z 18.12.2007). Wi rus gry -
py pta ków H5N1 sto sun ko wo trud no prze -
no si si´ na cz∏o wie ka. Zg∏o szo ne przy pad -
ki trans mi sji wi ru sa z pta ków na lu -
dzi sà rzad kie. Do za ka ̋ e nia do cho dzi -
∏o pod czas bli skie go, bez po Êred nie go kon -
tak tu z za ka ̋ o ny mi pta ka mi (˝y wy -
mi lub mar twy mi), z ich od cho da mi, pió ra -
mi lub po Êred nio np. przez za nie czysz czo -
ne r´ ce. Naj wi´k sze oba wy na ukow -
ców zwià za ne sà z sy tu acjà, w któ rej nie sta -
bil ny ge ne tycz nie wi rus, a ta kim jest bez wàt -
pie nia wi rus gry py pta ków, móg∏ by zmie -
niç struk tu r´, tak aby ∏a twiej in fe ko waç lu -

dzi i prze no siç si´ bez po Êred nio z cz∏o wie -
ka na cz∏o wie ka. 

Wi rus nie uzna je gra nic paƒ stwo -
wych, dla te go po zo sta je nam jak naj le -
piej przy go to waç si´ do zwal cza nia ewen tu -
al nych ognisk cho ro by. Pro ce du ry po st´ po -
wa nia w przy pad ku ich stwier dze nia sà Êci -
Êle okre Êlo ne. Bar dzo istot ne jest szyb -
kie roz po zna nie po dej rze nia gry py pta -
ków (du ̋ a ro la w∏a Êci cie la sta da), po twier -
dze nie/wy klu cze nie za ka ̋ e nia oraz opa no -
wa nie sy tu acji, ze wzgl´ du na b∏y ska wicz -
ne roz prze strze nia nie si´ za raz ka. Uwa -
˝a si´, ˝e naj bar dziej za gro ̋ o ne sà ma ∏e go -
spo dar stwa oraz przy do mo we ho dow -
le dro biu, gdzie pta ki prze by wa jà na wy bie -
gach na wol nym po wie trzu i sà bar dziej na ra -
˝o ne na kon takt z pta ka mi dzi ki mi. Po -
za tym trud niej wpro wa dziç tam sys -
tem nad zo ru za ka ̋ eƒ. W grud -
niu 2007 r., w zwiàz ku z za gro ̋ e niem wy so -
ce zja dli wà gry pà pta ków i w ce lu ogra ni cze -
nia bar dzo du ̋ ych strat eko no micz nych spo -
wo do wa nych ewen tu al nym wy bu chem cho -
ro by oraz ogra ni cze nia mo˝ li wo Êci prze nie -
sie nia wi ru sa od pta ków dzi kich, In spek -
cja We te ry na ryj na za le ci ∏a po sia da czom ma -
∏ych stad dro biu w cho wie przy za gro do -
wym: 

kar mie nie i po je nie dro biu w po miesz cze -
niach za mkni´ tych, do któ rych nie ma -
jà do st´ pu pta ki dzi kie;
prze trzy my wa nie dro biu na wol nej, ogro -
dzo nej prze strze ni, pod wa run kiem unie -
mo˝ li wie nia kon tak tów z pta ka mi dzi ki -
mi (np. za da sze nie);
od izo lo wa nie od in ne go dro biu ka -
czek i g´ si;
prze cho wy wa nie pa szy, w tym zie lo -
nek, w po miesz cze niach za mkni´ -
tych lub pod szczel nym przy kry ciem unie -
mo˝ li wia jà cym kon takt z dzi ki mi pta ka mi;
uni ka nie po je nia pta ków i czysz cze -
nia kur ni ków wo dà po cho dzà cà spo za go -
spo dar stwa (g∏ów nie ze zbior ni -
ków i rzek);
zg∏a sza nie le ka rzo wi we te ry na rii, wój to -
wi, bur mi strzo wi i in nym or ga nom w∏a -
dzy lo kal nej za ob ser wo wa ne go spad -
ku nie Êno Êci lub na g∏ych, zwi´k szo -
nych pad ni´ç dro biu;
ogra ni cze nie prze miesz cza -
nia si´ osób po stron nych oraz zwie -
rzàt po mi´ dzy obiek ta mi, w któ -
rych prze cho wy wa na jest kar ma dla zwie -
rzàt, a obiek ta mi, w któ rych by tu je drób;
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po ka˝ dym kon tak cie z dro biem lub pta -
ka mi dzi ki mi na le ̋ y umyç r´ ce wo -
dà z my d∏em;
wy dzie le nie odzie ̋ y u˝y wa nej przy czyn -
no Êciach zwià za nych z ob s∏u gà dro biu;
oso by utrzy mu jà ce drób w cho wie przy -
za gro do wym nie po win ny byç za trud nia -
ne w prze my s∏o wych fer mach dro biu.
Zgod nie z Roz po rzà dze niem Mi ni stra Rol -

nic twa i Roz wo ju Wsi z dnia 1 grud -
nia 2007 r., w spra wie za rzà dza nia Êrod -
ków zwià za nych z wy stà pie niem gry py pta -
ków, w zwiàz ku z wy stà pie niem gry py pta -
ków na te ry to rium Pol ski, wpro wa dzo no za -
kaz:

or ga ni zo wa nia tar gów, wy staw, po ka -
zów i kon kur sów z udzia ∏em ˝y wych pta -
ków;
prze cho wy wa nia i pre zen ta cji w ce -
lu sprze da ̋ y, ofe ro wa nia do sprze da -
˝y, sprze da ̋ y, do star cza nia oraz ka˝ -
dego in ne go spo so bu zby cia ˝y wych pta -
ków, na tar go wi skach;
utrzy my wa nia kur, ka czek, g´ si, in dy -
ków, ba ̋ an tów i ku ro patw na otwar -
tej prze strze ni;
po je nia dro biu wo dà po cho dzà -
cà ze zbior ni ków, do któ rych ma jà do -
st´p dzi kie pta ki,
wpro wa dzo no na kaz od izo lo wa nia ka -
czek i g´ si od in ne go dro biu.

W Pol sce gry pa pta ków (Avian in flu en -
za, AI) pod le ga obo wiàz ko wi zg∏a sza -
nia i zwal cza nia.
Brak le cze nia tej jed nost ki cho ro bo -
wej.

Szcze gó ∏o we za sa dy zwal cza nia okre Êlo -
ne sà w roz po rzà dze niu Mi ni stra Rol nic -
twa i Roz wo ju Wsi z dnia 8 wrze -
Ênia 2004 r. w spra wie zwal cza nia wy so -
ce zja dli wej gry py pta ków, d. po mo ru dro -
biu, m.in. spo sób i tryb po st´ po wa -
nia przy po dej rze niu/stwier dze niu gry -
py pta ków, ro dzaj po bie ra nych prób, spo -
sób po st´ po wa nia przy wy ga sza niu ogni -
ska oraz wa run ki i spo sób po now ne -
go umiesz cza nia zwie rzàt w go spo dar -
stwach. W przy pad ku po dej rze nia wy stà -
pie nia gry py pta ków w go spo dar stwie na le -
˝y nie zw∏ocz nie po wia do miç po wia to we -
go le ka rza we te ry na rii lub wój ta, bur mi -
strza czy naj bli˝ szà lecz ni c´ dla zwie -
rzàt. Na le ̋ y po zo sta wiç po dej rza ne sta -
do w kur ni ku, nie wpro wa dzaç in -
nych zwie rzàt ani wy wo ziç Êrod ków spo -
˝yw czych po cho dze nia zwie rz´ ce go, pa -

szy, Êció∏ ki, zw∏ok, sprz´ tu oraz za ka -
zaç wst´ pu oso bom po stron nym. Po wia to -
wy le karz we te ry na rii po otrzy ma niu in for -
ma cji obej mu je go spo dar stwo urz´ do -
wym nad zo rem i po dej mu je czyn no -
Êci w ce lu wy kry cia lub wy klu cze nia cho ro -
by, okre Êla od po wied nie na ka zy i za ka -
zy. W przy pad ku po twier dze nia gry py pta -
ków wpro wa dza si´ zde cy do wa ne me to -
dy zwal cza nia cho ro by (wy bi ja nie, znisz cze -
nie zw∏ok, pro duk tów po cho dze nia zwie -
rz´ ce go, przed mio tów) i prze pro wa dza do -
cho dze nie epi zo otycz ne w ce lu usta le -
nia êró d∏a wi ru sa i dróg sze rze -
nia si´. Po wy zna cze niu ogni ska gry py pta -
ków, usta na wia si´ stre f´ pod wy˝ szo ne -
go ry zy ka (ob szar za po wie trzo ny o pro mie -
niu co naj mniej 3 km), wo kó∏ ka˝ de -
go z ognisk cho ro by i stre f´ nad zo ru o pro -
mie niu co naj mniej 10 km (obej mu jà cà ob -
szar za gro ̋ o ny). Utwo rze -
nie stref ma na ce lu ochro n´ oko licz -
nych stad dro biu i unie mo˝ li wie nie wy do -
sta nia si´ wi ru sa z ogni ska cho ro by. Ca -
∏y ob szar jest mo ni to ro wa ny przez s∏u˝ -
by we te ry na ryj ne i po li cj´. Na gra ni -
cach stref umiesz cza si´ ma ty de zyn fek cyj -
ne. Na ob sza rze za po wie trzo -
nym drób trzy ma si´ w od osob nio nych po -
miesz cze niach. W obu stre fach spo rzà -
dza si´ spis go spo darstw utrzy mu jà -
cych drób i prze pro wa dza kon tro le, za ka -
zu je si´ m.in. prze miesz cza nia dro -
biu, jaj wy l´ go wych, or ga ni zo wa nia tar -
gów, wy staw, na któ rych gro ma dzo -
ne sà pta ki. Po dej mu je si´ wszel kie uza sad -
nio ne kro ki w ce lu zmi ni ma li zo wa -
nia ich kon tak tów z dzi ki mi pta ka mi. Istot -
ne jest ry go ry stycz ne prze strze ga nie za -
sad „bio se cu ri ty”. Ârod ki pod j´ te na ob sza -
rze za po wie trzo nym obo wià zu -
jà przez co naj mniej 21 dni (na ob sza rze za -
gro ̋ o nym 30 dni) od dnia za koƒ cze -
nia oczysz cza nia i od ka ̋ a nia go spo dar -
stwa. Po wia to wy le karz we te ry na rii uzna -
je ogni sko gry py pta ków za wy ga s∏e, je ̋ e -
li up∏y n´ ∏o co naj mniej 30 dni od dnia pad -
ni´ cia lub za bi cia ostat nich pta -
ków, a ich zw∏o ki oraz ja ja zo sta ∏y usu ni´ -
te z ogni ska cho ro by. Po 21 dniach od
uzna nia ogni ska cho ro by za wy ga -
s∏e i po uzy ska niu zgo dy po wia to we go le ka -
rza we te ry na rii, mo˝ na umie Êciç w go spo -
dar stwie no we pta ki. W Pol sce obo wià-
zu je zgod nie z usta -
wà (Dz. U. 2004, Nr 69, poz. 625) za -

kaz szcze pie nia pta ków prze ciw ko wy so -
ce zja dli wej gry pie. War to roz wa ̋ yç
kwe sti´ sto so wa nia szcze -
pieƒ, przede wszyst kim w aspek cie ochro -
ny cen nych stad, zw∏asz cza ˝e Ko mi sja Eu -
ro pej ska, Dy rek ty wà Ra -
dy 2005/94/WE z 20 grud -
nia 2005 r., w spra wie wspól no to -
wych Êrod ków zwal cza nia in flu en zy pta -
ków, umo˝ li wi ∏a paƒ stwom cz∏on kow -
skim (po spe∏ nie niu okre Êlo nych wa run -
ków) pod j´ cie ta kich szcze pieƒ. 

Epi de mia gry py pta ków po wo du -
je ogrom ne stra ty go spo dar cze, sta no -
wi pro blem eko no micz ny. Ogra ni cze -
nie strat bez po Êred nich i po Êred nich uza le˝ -
nio ne jest od wpro wa dze nia szyb kich i sku -
tecz nych me tod kon tro li oraz zwal cza -
nia cho ro by. Na le ̋ y pa mi´ -
taç, ˝e jest to cho ro ba pta ków. Ry zy ko za -
ra ̋ e nia jest zni ko me, o ile za cho wa si´ pod -
sta wo we za sa dy hi gie ny. Za le ca si´ pod da -
wa nie jaj i mi´ sa dro bio we go go to wa -
niu/sma ̋ e niu w 700C. Ob rób ka ciepl -
na chro ni nie tyl ko przed wi ru sem, ale tak -
˝e przed Sal mo nel là sp. i in ny mi drob no -
ustro ja mi, któ re po wo du jà za tru cia po kar -
mo we. Na le ̋ y myç przy u˝y ciu de ter gen -
tu przed mio ty, któ re mia ∏y kon takt z su ro -
wym mi´ sem dro bio wym. Nie na le ̋ y do ty -
kaç mar twych dzi kich pta ków, o zna le zi -
sku trze ba po wia do miç Stra˝ Miej skà, Po li -
cj´, po wia to we go le ka rza we te ry na -
rii lub naj bli˝ szà lecz ni c´ dla zwie rzàt.

W wal ce z in flu en zà pta -
ków przede wszyst kim na le ̋ y sku -
piç si´ na ogra ni cze niu mo˝ li wo Êci prze no -
sze nia wi ru sa H5N1 wÊród pta ków i nie do -
pusz cze niu do wy stà pie nia cho ro by u dro -
biu (bio se cu ri ty, nad zór w te re nie, mo ni to -
ro wa nie za ka ̋ eƒ u pta ków dzi -
kich). W przy pad ku ognisk za ka ̋ e nia, pod -
j´ cie spraw ne go dzia ∏a nia, by nie do pu -
Êciç do epi de mii. Istot ne jest trak to wa -
nie pro ble mu z na le ̋ y tà po wa -
gà, aby mieç Êwia do moÊç za gro ̋ e -
nia i wpro wa dza nych Êrod ków ostro˝ no -
Êci oraz zda waç so bie spra w´ z kon se kwen -
cji po ja wie nia si´ wi ru sa. Trze ba pa mi´ -
taç, ˝e na tu ra na dal trak tu je lu dzi jak ka˝ -
dy in ny ga tu nek, dla te go im wi´ cej przy pad -
ków za ka ̋ eƒ wÊród pta ków na ca ∏ym Êwie -
cie, tym praw do po do bieƒ stwo kon tak -
tu cz∏o wie ka z wi ru sem i dal szych je -
go prze mian pro wa dzà cych do wzro stu zja -
dli wo Êci dla cz∏o wie ka jest wi´k sze.



SS er wis in ter ne to wy www.fo to -pta -
ki.pl funk cjo nu je od sierp nia 2007 ro -
ku. Jest on skie ro wa ny przede wszyst -

kim do osób zaj mu jà cych si´ czyn nie fo to gra -
fo wa niem pta ków, cho cia˝ zna czà cà gru -
p´ czy tel ni ków sta no wià rów nie˝ oso -
by, któ re do pie ro za mie rza jà po pró bo -
waç swo ich si∏ w tej dzie dzi nie fo to gra -
fii. Ser wis sk∏a da si´ z kil ku cz´ Êci.

Cz´Êç pierw sza, po rad ni ko wa, za wie -
ra ma te ria ∏y po Êwi´ co ne do bo ro wi sprz´ -
tu i tech nik fo to gra fo wa nia pta ków. Sk∏a da -

jà si´ na nià ilu stro wa ne zdj´ cia mi au to -
ra ser wi su ar ty ku ∏y umiesz czo ne w dzia -
∏ach Sprz´t i Jak fo to gra fo waç pta ki. Oma -
wia ne tam za gad nie nia sà sys te ma tycz -
nie uzu pe∏ nia ne i ak tu ali zo wa ne. Au tor pre -
zen tu je m.in. opi sy i te sty te re no we lu strza -
nek, obiek ty wów i ak ce so riów u˝y wa -
nych przy fo to gra fo wa niu pta ków, ze szcze -
gól nym uwzgl´d nie niem licz nych no wo -
Êci ryn ko wych.

Dru ga cz´Êç ser wi su po Êwi´ co na jest pre -
zen ta cji te go wszyst kie go, co naj lep -

sze w pol skiej fo to gra fii pta ków. W cy klu Fo -
to graf mie sià ca przed sta wia ne sà wi´c syl -
wet ki naj wy bit niej szych pol skich fo to gra -
fów pta ków oraz ich bo ga te ga le -
rie zdj´ç. Do tej po ry za pre zen to wa ny zo -
sta∏ do ro bek bra ci Grze go rza i To ma sza K∏o -
sow skich, Grze go rza Le Êniew skie go i Ar tu -
ra Ta bo ra. W naj bli˝ szych wy da niach ser wi -
su za pre zen to wa ni b´ dà ko lej ni wy bit -
ni twór cy. Zdj´ cia tych au to rów ilu stru -
jà rów nie˝ cz´Êç ar ty ku ∏ów pu bli ko wa -
nych w ser wi sie. 
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Ko lej na cz´Êç ser wi su po Êwi´ co -
na jest pta kom. W dzia le Fo to opo wie Êci To -
masz K∏o sow ski opi su je swo je zma ga -
nia z fo to gra fo wa niem ró˝ nych ga tun -
ków pta ków. W tym cy klu do tej po ry uka -
za ∏y si´ fe lie to ny po Êwi´ co ne b∏ot nia -
kom zbo ̋ o wym, ˝u ra wiom oraz my szo ∏o -
wom.

In ny cykl, oma wia jà cy ró˝ ne aspek ty ˝y -
cia pta ków, re da go wa ny jest przez Ant -
ka Mar czew skie go w ra mach dzia ∏u Pta -
ki. Do tych cza so we ar ty ku ∏y po Êwi´ co -
ne by ∏y je sien nym prze lo tom g´ si nad Pol -
skà oraz pta siej drob ni cy zi mu jà cej w kra ju.

Czy tel ni cy ser wi su, któ rzy fo to gra fu -
jà pta ki lub za mie rza jà si´ te go pod jàç, po -
win ni znaç prze pi sy pra wa, któ re re gu lu -
jà to za gad nie nie. W dzia le praw nym mo -
gà zna leêç wszyst kie nie zb´d ne na ten 
te mat in for ma cje.

W dru gim, li sto pa do wym wy da niu ser wi -

su, og∏o szo ny zo sta∏ cy klicz ny kon kurs fo to -
gra ficz ny na naj cie kaw sze port fo lio czy tel ni -
ków wi try ny. Lau re atem pierw szej edy -
cji kon kur su zo sta∏ zna ny fo to graf pta -
ków, Pa we∏ Wa c∏a wik, któ re go zdj´ cie zdo -
bi m. in. ok∏ad k´ al bu mu Na sze pta ki, wy -
da ne go przez wy daw nic two Za gro da. 

Ko lej ne ak tu ali za cje ser wi su www.fo to -
-pta ki.pl uka zu jà si´ z cz´ sto tli wo -
Êcià co pó∏ to ra, dwa mie sià ce. W naj bli˝ -
szych wy da niach pla no wa ne jest wpro wa -
dze nie no wych dzia ∏ów te ma tycz nych, któ -
re jesz cze bar dziej roz sze rzà za kres in for -
ma cji na te mat fo to gra fo wa nia pta ków.

Twór cà i wy daw cà ser wi su www.fo to -
-pta ki.pl jest Pa we∏ Wie te cha. Przy k∏a do -
we zdj´ cia z je go ko lek cji za pre zen to wa -
ne sà w dzia le Ga le ryj ka.

Fot. P. Wietecha
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Na ∏a mach czerw co we go ze szy -
tu „Ge flu egel Ze -
itung” (nr 12/2007) uka za ∏y si´ opi -
sy wzor ców no wych dla nie miec -
kich ho dow ców ras, w tym mi´ dzy in -
ny mi mo ty la war szaw skie go (War -
schau er Schmet ter lin ge) i krym ki bia -
∏o stoc kiej (Bia lo stoc ka Ka lot -
ten). W mi´ dzy cza sie te wzor -
ce si´ upra wo moc ni ∏y i sà obo wià zu jà -
ce dla nie miec kich ho dow ców, ale ko -
men ta rze sà za wsze mo˝ li we. Opi -
sy tych wzor ców mo˝ na  prze czy -
taç we wspo mnia nym cza so pi -
Êmie na stro nach 43 i 44. 

Re dak cja Wo lie ry 


