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ASF jest już na terenie naszego Okręgu PZŁ!!!
Informujemy, że w woj. warmińsko-mazurskim na terenie działania m.in. ZO PZŁ w Olsztynie
w pobliżu miejscowości Dzikowo Iławeckie (gmina Górowo Iławeckie, powiat bartoszycki)
w odległości około 5 km od granicy z obwodem Kaliningradzkim znaleziono zwłoki dzika, u którego
podejrzewano chorobę ASF i przekazano próbki do badań. Powyższy przypadek ASF został
potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym
ds. ASF w Puławach. Informujemy również, że na stronie internetowej ZO PZŁ w Olsztynie została
zamieszczona informacja o wykrytych przypadkach ASF w województwie warmińsko-mazurskim.
Informujemy jednocześnie, że w dalszym ciągu do dnia 10 każdego miesiąca należy podać do ZO PZŁ
w Olsztynie liczbę odstrzelonych dzików oraz liczbę wpisów w książce ewidencji pobytu na polowaniu
indywidualnym w minionym miesiącu. Obowiązek został przedłużony bezterminowo na kolejne
miesiące w 2018 r.

***
W dniach 11 i 12 stycznia br. odbędzie się spotkanie szkoleniowe poświęcone problematyce
ASF, odstrzałowi redukcyjnemu dzików oraz zapoznaniu się z zasadami działania systemu
komputerowego dla kół łowieckich. Podział kół na grupy szkoleniowe w załączeniu. W spotkaniu
będzie uczestniczył Wojewódzki Lekarz Weterynarii. Spotkanie przeznaczone jest dla łowczych kół
łowieckich, których obecność jest obowiązkowa (w sytuacji, kiedy łowczy nie będzie mógł
uczestniczyć w spotkaniu prosimy o wzięcie w nim udziału Prezesa Koła) oraz dodatkowo, dla członka
zarządu koła (np. sekretarza), który posiada największą wiedzę praktyczną z zakresu obsługi komputera.
Na spotkaniu zostanie przedstawiona również krótka prezentacja działania systemu
komputerowego - modułu łowczego i sekretarza. Szczegółowe szkolenie jest planowane dla kół
łowieckich, które zgłoszą chęć pracy w systemie.

***
W związku z tym, że 30 listopada 2017 r. upłynął - wyznaczony przez Rządowy Zespół
Zarządzania Kryzysowego ds. Afrykańskiego Pomoru Świń - termin zredukowania przez koła
łowieckie populacji dzików do poziomu 0,1 osobnika na kilometr kwadratowy (1os/1000ha) na
wschód od Wisły, Zarząd Okręgowy PZŁ w Olsztynie zobowiązuje zarządy kół łowieckich, w których
nie udało się doprowadzić do obniżenia populacji dzików do zakładanego poziomu, do złożenia do dnia
15 stycznia 2018 r. pisemnego wyjaśnienia przyczyn nie wykonania zaleceń w tym zakresie.

***

Informujemy, że na stronie internetowej ZO PZŁ w Olsztynie (www.pzlolsztyn.pl) został
zamieszczony tekst ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia
zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Ustawa zawiera m.in. przepisy zmieniające w kilku
punktach ustawę z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie oraz ustawę z dnia 11 marca
2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Zwracamy uwagę
na uważną lekturę zamieszczonej ustawy, a zwłaszcza – Art. 2., Art. 47c.
***
Informujemy, że w 2018 r. Powiatowe Inspektoraty Weterynarii w dalszym ciągu kontynuują
realizację rocznego planu monitoringu klasycznego pomoru świń u dzików. W związku
z powyższym zobowiązuje się Koła Łowieckie o dostarczenie do punktów skupu dziczyzny krwi od
odstrzelonych dzików. Krew można dostarczać również do Powiatowych Inspektoratów Weterynarii.
Procedury przekazywania prób krwi zostały określone przez wyżej wymienione instytucje.
***
W załączeniu przesyłamy pismo Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 8 grudnia 2017 r.
w sprawie weryfikacji rejestracji kół łowieckich oraz ośrodków hodowli zwierzyny jako podmiotów
prowadzących produkcję podstawową lub sprzedaż bezpośrednią. W związku z weryfikacją
weterynaryjnych numerów identyfikacyjnych nadawanych kołom łowieckim, prosimy o przygotowanie
na spotkanie szkoleniowe, które ma się odbyć w dniach 11 i 12 stycznia br. informacji, czy koło
łowieckie sprzedaje zwierzynę wyłącznie myśliwym i punktom skupu, czy po spełnieniu wymaganych
przepisami warunków również konsumentom bezpośrednim, takim jak np. restauracje (sprzedaż
bezpośrednia).
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