Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego przypomina o dostosowaniu się do wytycznych w czasie
pozyskanie dzików w zależności od obszaru objętego ograniczeniami.

Tabela. Wytyczne dotyczące odstrzału dzików na terenie obszarów objętych ograniczeniami oraz na obszarze wolnym

Obszar wolny
Lp.
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2

Wytyczne

Obszar objety ograniczeniami

I
II
III
kolor
kolor
brak koloru na
kolor różowy
niebieski na
czerwony na
mapie
na mapie
mapie
mapie

Każdy odstrzelony dzik jest niezwłocznie
dostarczany do położonego na tym samym
obszarze punktu skupu dziczyzny lub
zakładu obróbki dziczyzny, lub innego
zakładu nadzorowanego przez organ
Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą
być przechowywane tusze lub skóry
dzików.
Każdy odstrzelony dzik jest
niewypatroszony, w całości, niezwłocznie
dostarczany do położonego na tym samym
obszarze punktu skupu dziczyzny
lub zakładu obróbki dziczyzny, lub innego
zakładu nadzorowanego przez organ
Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą
być przechowywane tusze lub skóry
dzików

X

X

X

X

X

X
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5

Odstrzelone dziki należy wypatroszyć na
powierzchni nadającej się do mycia
i odkażania lub materiale
nieprzepuszczalnym, który po
wykorzystaniu zostanie unieszkodliwiony

X

X

X

6

Po wypatroszeniu należy odkazić miejsca
patroszenia oraz inne miejsca
zanieczyszczone krwią, wydzielinami lub
wydalinami odstrzelonych dzików

X

X

X

7

Odstrzelone dziki należy transportować
wraz ze wszystkimi ich częściami, w tym
narządami wewnętrznymi, w szczelnych
pojemnikach lub workach
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Tusze, wszystkie części tusz oraz skóry
dzików odstrzelonych na obszarach
objętych ograniczeniami I, II i III mogą
opuścić punkty i zakłady,
wyłącznie po uzyskaniu ujemnego wyniku
badania laboratoryjnego w kierunku asf
Podczas polowania lub odstrzału
sanitarnego dzików używa się
oczyszczonego i odkażonego sprzętu oraz
obuwia i odzieży poddanej procesowi
mającemu na celu inaktywację wirusa asf

Przedmioty, które mogą spowodować
rozprzestrzenianie się asf, w tym narzędza
i noże używane podczas patroszenia
odstrzelonych dzików czyścimy i
odkażamy
Po każdym transporcie przeprowadzamy
mycie i odkażanie środka transportu oraz
pojemników, w których znajdowały się
odstrzelone dziki lub ich części
Przechowujemy tusze i wszystkie części
tusz odstrzelonych dzików w sposób
zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi
z tuszami i częściami tusz pozostałych
gatunków zwierząt łownych

X

Tabela zawiera najważniejsze wytyczne odnośnie stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwych w czasie
polowań na obszarach objętych restrykcjami w związku z ASF. Należy pamiętać, że powyższe wytyczne mogą
być uzupełniane przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

