
T ekst opra co wa ny na pod sta wie
ko mu ni ka tu z 22 lu te go 2006, za -

miesz czo ne go na str.: 
http://www.na bu.de/
im pe ria/md/con tent/na bu de/
vo gel schutz/vo gel grip pe/3.pdf
Ogól ne in for ma cje o pta siej gry pie
Wy st´ pu jà ca obec nie pta sia gry pa

wy wo ∏a na jest przez wi rus A sub ty pu
H5N1. Dla cz∏o wie ka nor mal nie nie -
bez piecz ne sà tyl ko sub ty py H1, H2
i H3, pod czas gdy wi ru sy H7 i H5 uwa -
˝a si´ za wy wo ∏u jà ce za ra z´ dro biu
w ho dow lach na ska l´ prze my s∏o wà. 

Wy stà pie nie wi ru sa H5N1 stwier dzo -
no po raz pierw szy w 1997 r. w Hong -
kon gu.

Cz∏o wiek mo ̋ e za ra ziç si´ tyl ko
przez bar dzo bli ski kon takt z cho rym
pta kiem. We d∏ug da nych WHO do po -
czàt ku 2006 r. za ra ̋ o nych zo sta ∏o oko -
∏o 150 osób, zmar ∏o oko ∏o 80 z nich.
Nie jest wia do me, czy od po wie dzial ny
za pta sià gry p´ wi rus jest zdol ny do ta -
kie go zmu to wa nia, by móg∏ si´ prze no -
siç z cz∏o wie ka na cz∏o wie ka.

Ja kà ro l´ od gry wa jà dzi kie pta ki
w roz prze strze nia niu si´ wi ru sa pta siej
gry py?

Dzi kie pta ki, a przede wszyst kim pta -
ki wod ne sà nie kie dy zdro wy mi no si cie -
la mi wi ru sa pta siej gry py o ni skim stop -
niu za raê li wo Êci. Wi rus ten mo ̋ e zo staç
prze nie sio ny na ptac two do mo we

i w wa run kach ma ∏ej prze strze ni, Êci s∏e -
go kon tak tu lub z∏ej kon dy cji pta ków
zmu to waç w for m´ wy so ko pa to gen nà.
Ofia ra mi tej for my wi ru sa pa da jà tak ̋ e
pta ki dzi kie – co ma miej sce w Niem -
czech od 14 lu te go 2006 r.

Po wsta je nie bez pie czeƒ stwo prze nie -
sie nia wi ru sa do ho dow li dro biu. Nie
stwier dzo no na to miast jesz cze ni gdy
przy pad ku prze nie sie nia wi ru sa H5N1
z dzi kich pta ków na cz∏o wie ka.

Na je sie ni 2005 r. po ja wi ∏o si´ py -
ta nie o ro l´ pta ków w´ drow nych
w roz prze strze nia niu si´ te go groê -
ne go wi ru sa. Ge ne ral nie nie mo˝ na
z ca ∏à pew no Êcià wy klu czyç mo˝ li -
wo Êci prze nie sie nia wi ru sa przez
pta ki w´ drow ne, bo wiem nie wia do -
mo ja ki dy stans mo ̋ e prze byç ptak
za ra ̋ o ny wi ru sem H5N1 i mo gà tu
ist nieç tak ̋ e ró˝ ni ce ga tun ko we.
Ale we d∏ug po sia da nej dzi siaj wie -
dzy oce nia si´ ich ewen tu al ny udzia∏
w roz prze strze nia niu wi ru sa ja ko
nie istot ny. Pta ki w´ drow ne sà ra czej
ofia ra mi ni˝ spraw ca mi epi de mii.
To te˝ ry zy ko do dat ko we go przy wle -
cze nia wi ru sa do Nie miec przez po -
wra ca jà ce wio snà z zi mo wisk pta ki
uzna je si´ za mi ni mal ne. Jest to oce -
na prze wa ̋ a jà ca w gro nie eks per -
tów, a prze ma wia jà za nià na st´ pu -
jà ce fak ty:

– Roz prze strze nia nie si´ epi de mii
nie po kry wa si´ z tra sa mi pta sich w´ -

dró wek – ani geo gra ficz nie, ani cza -
so wo.

– Cho ro ba, mi mo wie lu obaw, nie
wy stà pi ∏a na prze ∏o mie ro ku
2005/2006 na po ∏u dnio wych ob sza -
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Sta no wi sko wo bec 
za gro ̋ e nia pta sià gry pà



rach zi mo wa nia pta ków (w No wej
Ze lan dii i Au stra lii, jak rów nie˝
w Afry ce, a po je dyn czy przy pa dek
w Ni ge rii t∏u ma czy si´ im por tem dro -
biu). Na to miast szyb kie roz prze strze -
nia nie si´ wi ru sa w Tur cji, w po rze ro -
ku, gdy nie mia ∏y tam miej sca ˝ad ne
prze lo ty pta ków, wska zu je ja sno, ˝e
mu sia ∏y tu od gry waç ro l´ jesz cze ja -
kieÊ in ne czyn ni ki.

– Pa d∏e w Niem czech ofia rà wi ru sa
∏a b´ dzie nie me nie sà pta ka mi w´ drow -
ny mi i prze by wa ∏y ju˝ d∏u˝ szy czas na
wo dach Ru gii. Jed no cze Ênie nie jest
zna ny ˝a den przy pa dek przy nie sie nia
wi ru sa przez przy la tu jà ce ga tun ki pta -
ków.

– Licz ba pa d∏ych z po wo du wi ru sa
pta ków nie wp∏y wa na szcze gól ny
wzrost wskaê ni ka nor mal nej zi mo wej
Êmier tel no Êci pta ków.

– Wi rus H5N1 zo sta∏ do tych czas
stwier dzo ny tyl ko u mar twych lub bli -
skich Êmier ci pta ków, a ni gdy u zdro -
wych i zdol nych do lo tu.

– Mi´ dzy lip cem a grud niem 2005 r.
prze te sto wa no w UE oko ∏o 25 000 dzi -
kich pta ków i nie stwier dzo no u nich
wi ru sa. W po ∏u dnio wej Azji w cià gu
dwóch lat prze ba da no po nad 100 000
kli nicz nie zdro wych dzi kich pta ków
i rów nie˝ nie stwier dzo no u ˝ad ne go
z nich wi ru sa H5N1.

Do dziÊ nie jest zna ny ˝a den przy pa -
dek prze nie sie nia groê ne go wi ru sa na
d∏u˝ szy dy stans przez dzi kie pta ki. Ale
mo ̋ e byç jesz cze za wcze Ênie, ˝e by to
nie bez pie czeƒ stwo pra wi d∏o wo oce niç.

Cykl roz wo jo wy wi ru sa pta siej gry py
jest zwià za ny z wo dà. Dla te go naj bar -
dziej na ra ̋ o ne sà pta ki wod ne, kacz ki,
g´ si, ∏a b´ dzie. Ry zy ko prze nie sie nia wi -
ru sa przez pta ki, z któ ry mi sty ka si´
cz∏o wiek np. w swo im ogro dzie, jest
prak tycz nie wy klu czo ne. Wy star czy
przy ob cho dze niu si´ z bud ka mi l´ go -
wy mi czy przy do kar mia niu za cho waç
zwy k∏à hi gie n´.

Gdzie le ̋ y przy czy na roz prze strze -
nia nia si´ pta siej gry py?

Znacz ne ry zy ko tkwi w han dlu
i trans por cie dro biu i pro duk tów dro -
bio wych z kra jów gdzie cho ro ba wy -
stà pi ∏a. Nie sà do brze zna ne wszyst -
kie dro gi prze p∏y wu to wa rów. Za kaz
im por tu, za ostrze nie kon tro li na gra -
ni cach i w miej scach prze ∏a dun ków
mo gà ry zy ko prze nie sie nia wi ru sa
zmi ni ma li zo waç, ale nie mo gà ca∏ -
kiem wy klu czyç. Jesz cze trud niej jest
za pa no waç nad nie le gal nym han -
dlem. To te˝ nie le gal ny trans port sta -
no wi nie zmien nie nie bez pie czeƒ stwo
dal sze go roz prze strze nia nia si´ po -
mo ru.

Po ten cjal ne ry zy ko nie sie te˝ han del
dzi ki mi pta ka mi. Tyl ko w le gal ny spo -
sób zo sta je im por to wa ne do UE co ro -
ku oko ∏o 1,7 mi lio na schwy ta nych na
wol no Êci pta ków. Dru gie ty le mo ̋ e byç
wwo ̋ o ne nie le gal nie.

Dal szym nie bez pie czeƒ stwem jest
ruch tu ry stycz ny. Tyl ko w 2005 r. od -
wie dzi ∏o Tur cj´ 4,2 mi lio na tu ry stów
z Nie miec.

Ârod ki mi ni ma li zu jà ce ry zy ko
roz prze strze nia nia si´ wi ru sa.

Sta no wi sko NA BU 
1. Od po wied nie za bez pie cze -

nia hi gie nicz ne, by nie do pu Êciç
do za ra ̋ e nia w ho dow lach dro -

biu.
2. Pod j´ cie od po wied nich dzia -

∏aƒ wo bec nie le gal ne go i le gal ne -
go han dlu i trans por tu dro biu
i pro duk tów dro bio wych.

3. Wpro wa dze nie za ka zu han -
dlu i trans por tu dzi kich pta ków
(ozdob nych) i sku tecz nych 
kon tro li. NA BU do ma ga si´ od
daw na i nie za le˝ nie od pta siej

gry py za ka zu im por tu dzi kich pta ków
do UE.

4. Nie bez pie czeƒ stwo zwià za ne jest
te˝ z nie le gal nym han dlem pta ka mi do
po lo waƒ. Pta ki te z po wo du du ̋ e go
stop nia udo mo wie nia i Êci s∏e go kon tak -
tu z cz∏o wie kiem, jak te˝ przez po lo wa -
nia na dzi kie pta ki mo gà sta no wiç po -
Êred nie ogni wo w roz wo ju epi de mii.
NA BU do ma ga si´ za ka zu ho dow li
i han dlu szpo nia sty mi.

5. Wraz z wej Êciem za ra ̋ o nych pta -
ków do miej sco wej awi fau ny po wsta je
mo˝ li woÊç kon tak tu mie dzy za ra ̋ o ny -
mi dzi ki mi pta ka mi a dro biem. Za -
mkni´ cie dro biu w po miesz cze niach
ho dow la nych po win no zmi ni ma li zo waç
to ry zy ko. Ale przy nie sie nie tu groê ne -
go wi ru sa przez za ka ̋ o ne dzi kie ptac -
two jest wiel ce przy pad ko we i praw do -
po do bieƒ stwo te go jest trud ne do okre -
Êle nia.

Zgro ma dze nie du ̋ ej ilo Êci dro biu na
ma ∏ej po wierzch ni te˝ nie sie z so bà nie -
bez pie czeƒ stwo wi´k szej po dat no Êci
pta ków na cho ro by.

6. Po lo wa nie na pta ki wod ne: co ro -
ku w Niem czech zo sta je za strze lo nych
i zje dzo nych 1,8 mi lio na dzi kich pta -
ków. Na le ̋ y wpro wa dziç za kaz po lo -
wa nia na pta ki wod ne. Przez po lo wa -
nia nie po koi si´ pta ki i prze szka dza
im w gro ma dze niu si´ na da nym te re -
nie, przez co roz pra sza jà si´ i os∏a bia -
jà psy chicz nie. Po ten cjal nie nie bez -
piecz ny jest te˝ bli ski kon takt z za -
strze lo nà kacz kà lub g´ sià.

7. NA BU po pie ra te˝ sta no wi sko
Bir dLi fe w tym, aby w ˝ad nym ra zie
epi de mia pta siej gry py nie by ∏a nad u˝y -
wa na ja ko ar gu ment uza sad nia jà cy
nisz cze nie wod nych i in nych prze strze -
ni ˝y cio wych pta ków, czy te˝ od strze li -
wa nie dzi ko ˝y jà cych pta ków.

Fot. G. Reclos
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