
Ptasia grypa jest bardzo zaraźliwą chorobą – jej naj-
bardziej niebezpieczną formę wywołuje wirus grypy 
ptasiej H5N1. Wirus ten jest groźny dla ptactwa, ale 
w sumie mało zakaźny, jeśli chodzi o ludzi. Od 2003 r. 
zachorowało niewiele ponad 120 osób (w krajach Azji 
Południowo-Wschodniej) i były to osoby mające bezpo-
średni kontakt z żywym lub zabitym chorym ptactwem. 
Nie stwierdzono natomiast przechodzenia wirusa z czło-
wieka na człowieka – choć takie zagrożenie istnieje, 
ponieważ wirus ma zdolności do tzw. mutacji. 

Wirus ptasiej grypy w zależności od warunków może 
przeżyć: 
• w środowisku kurnika – do 5 tygodni, 
• w kale do 35 dni w temp. 4°C i 7 dni w temp. 20°C, 
• w wodzie (stawy, jeziora) w temp. 22°C przez 4 dni, 

w temp. 0°C 30 dni, 
• w tuszkach drobiu w temp. pokojowej – kilka dni, 

w temp. lodówki – nawet do 30 dni. 
• może utrzymywać się w produktach mięsnych, ale 

niszczy go obróbka cieplna. 

Wirus jest wrażliwy na powszechnie stosowane 
środki dezynfekcyjne. 

Rozpoznawanie choroby: 
Do głównych objawów klinicznych u drobiu należą: 
- depresje, objawy nerwowe, 
- gwałtowny spadek (utrata) produkcji jaj, miękkie  
- skorupy jaj, 
- zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków, 
- silne łzawienie, kichanie, 
- duszność,  
- biegunka. 

Śmiertelność wśród drobiu może dochodzić na-
wet do 100%! 

W związku z zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzi oraz 
zwierząt spowodowanego możliwością wystąpienia wy-
soce zjadliwej grypy ptaków na terenie kraju obowią-
zuje zakaz organizowania targów, wystaw, pokazów i 
konkursów z udziałem żywych kur, kaczek gęsi, indy-
ków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebie-
niowców, gołębi, bażantów i kuropatw; sprzedaży na 
targowiskach tego ptactwa, chyba że Powiatowy Lekarz 
Weterynarii wyda w tej sprawie zgodę. Dopuszcza się 
utrzymywanie tych zwierząt na otwartej przestrze-
ni jedynie w miejscu ogrodzonym i zabezpieczonym 
przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami. 

Głównym źródłem zagrożenia są ptaki wolnożyjące, któ-
re są zarazem bezobjawowymi nosicielami ptasiej grypy. 

DLATEGO: 
Należy pamiętać, aby zabezpieczyć pojemniki z karmą 
i wodą przed dostępem do nich ptaków dzikich. Ponadto 
pojenie lub czyszczenie pomieszczeń wodą pochodzącą 
spoza gospodarstwa (zbiorniki wodne, rzeki) może też 
być przyczyną zakażenia. 

Jak się zabezpieczyć przed chorobą? 
• Najlepiej unikać kontaktu z wszelkim ptactwem nie 

zależnie od stanu jego zdrowia - należy unikać 
miejsc, gdzie występują duże skupiska ptaków 
- ferm, kurników, stad gołębi na placach. 

• Nie trzeba rezygnować z mięsa drobiowego i jajek. 
Wirus ptasiej grypy ginie w obróbce termicznej 
w temperaturze powyżej 70°C. 

• Szczepienia ochronne przeciwko grypie nie zabez-
pieczą przed zachorowaniem na ptasią grypą, ale 
mogą złagodzić jej przebieg. 

Wirus ptasiej grypy u ludzi powoduje zakażenie o wiele 
cięższe od “klasycznej” ludzkiej grypy. W niewielu przy-
padkach zakażenia zaobserwowano następujący prze-
bieg choroby: gorączka, ból gardła, kaszel. Następ-
nie mogą wystąpić stany zapalne płuc, a nawet śmierć.  

Wirus ptasiej grypy może rozprzestrzeniać się w powie-
trzu, a także poprzez nawozy. Źródłem potencjalnego 
zakażenia oprócz wody, może być także skażona pasza 
oraz nieodkażona odzież robocza i sprzęt oraz zanie-
czyszczone środki transportu. 
Główną drogą zakażenia jest kontakt z wydzielinami 
i wydalinami zarażonych ptaków. Wirus przenosi się 
również na butach, a także przez gryzonie do innych 
farm – zwiększając w ten sposób rozmiar zagrożenia. 

W przypadku podejrzenia wystąpienia choroby 
zakaźnej zwierząt należy obowiązkowo: 
1. Niezwłocznie zawiadomić o tym organ Inspekcji 

Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący 
usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej (prywat-
nie praktykujący lekarze weterynarii) lub wójta 
(burmistrza). 

2. Pozostawić zwierzęta w miejscu ich przebywania 
i nie wprowadzać tam innych zwierząt. 

3. Uniemożliwić osobom postronnym dostępu do po-
mieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwie-
rzęta podejrzane o zakażenie / chorobę lub zwłoki 
zwierzęce. 

4. Wstrzymać się od wywożenia, wynoszenia i zbywa-
nia produktów, w szczególności mięsa, zwłok zwie-
rzęcych, środków żywienia zwierząt, wody, ściółki, 
nawozów naturalnych. 

5. Udostępnić organom Inspekcji Weterynaryjnej zwie-
rzęta i zwłoki zwierzęce do badań i zabiegów wete-
rynaryjnych, a także udzielić pomocy przy ich wyko-
naniu. 

6. Udzielić organom Pomocy Weterynaryjnej oraz oso-
bom działającym w imieniu tych organów wyjaśnień 
i podać informacje, które mogą mieć znaczenie dla 
wykrycia choroby i źródeł zakażenia lub zapobiega-
nia jej szerzeniu. 



 

 

 

O swoich podejrzeniach poinformuj którąś     
z  poniższych instytucji: 

 
 

Powiatowy Lekarz Weterynarii 
ul. Armii Ludowej 7 

58-400 Kamienna Góra 

tel. (075) 645 0 210 

 
Powiatowe Centrum Zarządzania 

Kryzysowego 
Komenda Powiatowa PSP 

ul. Słoneczna 10 
58-400 Kamienna Góra 

tel. 998 
 

Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny 

ul. Sienkiewicza 5 
58-400 Kamienna Góra 

tel. (075) 645 0 140 

 

Urząd Miasta Kamienna Góra 
Pl. Grunwaldzki 1 

58-400 Kamienna Góra 

tel. (075) 645 5 110 
 

Urząd Gminy Kamienna Góra 
Al. Wojska Polskiego 10 
58-400 Kamienna Góra 

tel. (075) 744 4 032 

 
Urząd Miasta i Gminy Lubawka 

Pl. Wolności 1 
58-420 Lubawka 

tel. (075) 741 1 588 
 

Urząd Gminy Marciszów 
ul. Szkolna 6 

58-410 Marciszów 
tel. (075) 741 0 208 


