Czy ASF jeździ koleją?
W nawiązaniu do aktualnej ofensywy medialnej dotyczącej walki z rozprzestrzenianiem się
wirusa afrykańskiego pomoru świń, chciałabym przekazać opinię Samodzielnego Zakładu Zoologii
Leśnej i Łowiectwa Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie. Zakład nasz od 10 lat zajmuje się
problematyką kolizji dzikich zwierząt (łosi, jeleni, saren, dzików) z pociągami oraz samochodami,
posiadając bardzo duże doświadczenie oraz wiedzę w tym zakresie. Specjalizując się w badaniu
zachowania dzikich zwierząt w pobliżu torów kolejowych chcemy przedstawić mało znany i dotąd
lekceważony, ale naszym zdaniem bardzo istotny sposób rozprzestrzeniania się wirusa ASF na
znaczne odległości.
Wektorem dla wirusa są przede wszystkim dziki. W naturalny sposób choroba przemieszcza
się maksymalnie kilkadziesiąt kilometrów rocznie, ale możliwe jest jej szybkie zawleczenie na duże
odległości zarówno na pojazdach kołowych, jak i szynowych. Procedury kolejowe nie wymagają
dezynfekcji pociągu bezpośrednio po każdej kolizji ze zwierzęciem. Gdy zarażony dzik wpadnie
pod pociąg, jego szczątki pozostające na podwoziu mogą trafić nawet na drugi koniec kraju, by tam
wywołać nowe ogniska choroby. Należy więc zrobić wszystko, co możliwe, by zapobiegać takim
sytuacjom. Na polskich liniach kolejowych od prawie 15 lat stosuje się urządzenia ostrzegające
zwierzęta przed pociągami i skutecznie zapobiegające kolizjom. Jednak póki co chronią one jedynie
niewielki ułamek terenów, gdzie szlaki kolejowe krzyżują się z trasami migracji zwierząt.
Zapobieganie ASF to wyścig z czasem oraz konsekwencja w stosowaniu wszystkich możliwych
środków zabezpieczających.
ASF rozwija się podstępnie. Pierwsze kilka – kilkanaście (5–19) dni od zarażenia to okres
inkubacji choroby. W tym czasie zarażone zwierzę gorączkuje, jednak nie wpływa to na jego
zachowanie – przeważnie nadal jest ono aktywne i ma apetyt. Oznacza to, że przez pierwszych
kilka, a nawet kilkanaście dni zarażony wirusem ASF dzik zazwyczaj funkcjonuje w stadzie tak jak
zdrowy. W przeciwieństwie jednak do świni domowej, u dzika ciężko jest zaobserwować przez
gęstą ciemną sierść typowe objawy (ciemne plamy na skórze) wskazujące na infekcję wirusem ASF.
W tym czasie zarażony dzik razem z innymi śpi, żeruje, przemieszcza się, a także może zostać
potrącony przez samochód lub pociąg.
Co istotne, zakażony dzik może zarażać zdrowych pobratymców dopiero w końcowym
okresie inkubacji choroby, tj. na kilka dni przed śmiercią,. Ale w razie potrącenia przez pociąg lub
samochód, szczątki biologiczne pozostające na elementach konstrukcji pojazdu są zakaźne już od
pierwszych dni po zarażeniu. Na domiar złego wirus jest bardzo odporny na warunki zewnętrzne.
Przykładowo w zamrożonym mięsie może przetrwać około 3 lata, w suszonym mięsie ok. 10
miesięcy, w szpiku kostnym ok. pół roku, a we krwi półtora roku (wg danych Europejskiego Urzędu
ds. Bezpieczeństwa Żywności). W resztkach padłego lub potrąconego dzika wirus może przetrwać
kilka miesięcy, nawet latem padlina pozostaje źródłem zakażenia przez co najmniej 2–3 miesiące.
Wirus przenosi się poprzez źródła pierwotne, takie jak: chore świnie lub dziki oraz przez
źródła wtórne: podróżujących ludzi (na ubraniu, butach, narzędziach itp.), mięso świń i dzików oraz
tkanki martwych zwierząt (Ryc. 1). Naturalne rozszerzanie się terenu objętego zakażeniami wynika
z dyspersji, czyli przemieszczania się zarażonych dzików. W ten sposób choroba może się posuwać
o kilkadziesiąt kilometrów rocznie i nie jest ograniczana naturalnymi przeszkodami, takimi jak np.
rzeki. Zagrożenie mogą stanowić również pojazdy transportujące świnie i dziki (żywe lub martwe,
przeznaczone do utylizacji).

Ryc. 1. Możliwe źródła wirusa ASF w Polsce (Z. Pejsak, I. Markowska-Daniel, Krajowe
Laboratorium Referencyjne ds. ASF)
W przypadku drogowej kolizji z dzikiem zwykle dochodzi do uszkodzenia pojazdu, a ciało
zwierzęcia w jednym kawałku zostaje na miejscu zdarzenia, skąd można je zabrać do utylizacji. W
przypadku kolizji z pociągiem istnieje znacznie większe ryzyko, że potrącony dzik zostanie
poćwiartowany przez koła, a jego szczątki biologiczne zostaną na elementach nadwozia i podwozia.
Przy braku poważnych uszkodzeń pociągu procedury kolejowe zezwalają na dalszą jazdę.
Ewentualne mycie i dezynfekcja następuje dopiero na przystosowanej do tego celu stacji
postojowej. W ten sposób szczątki zarażonego wirusem ASF zwierzęcia mogą zostać
przemieszczone na znaczną odległość od miejsca wystąpienia kolizji. Nawet na drugi koniec kraju.
Wprawdzie ryzyko najechania pociągu na zakażonego dzika wydaje się stosunkowo
nieduże, jednak skutki mogą być katastrofalne. Drogą kolejową wirus może w bardzo szybki
sposób zostać zawleczony na dalekie odległości – na przykład do zachodniej Polski, gdzie znajduje
się ponad 30% krajowego pogłowia świń, a zagęszczenie dzików jest wyższe niż w Polsce
centralnej, lub poza granice naszego kraju.
Na terenach gdzie stwierdzono obecność wirusa ASF oraz w strefach buforowych podejmuje
się szereg kroków zmierzających do ograniczenia jego dalszego rozprzestrzeniania. Jest to m. in.:
- wprowadzanie i przestrzeganie zasad bioasekuracji
- stosowanie mat dezynfekujących na drogach
- ograniczenie zagęszczenia populacji dzika
- wprowadzenie obowiązku zgłaszania martwych dzików do inspekcji weterynaryjnej
- współpraca z mediami w ramach upowszechniania wiedzy o ASF
Natomiast pomija się całkowicie ograniczenie liczby kolizji z dzikimi zwierzętami na
szlakach drogowych i kolejowych. Program bioasekuracji dotyczy jedynie wytyczonych stref. Z
kolei ograniczenie kolizji z dzikimi zwierzętami, może być skuteczną metodą zapobiegającą
dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa ale na terenie całego kraju.
Okazuje się, że jedną z ważniejszych metod ograniczania kolizji zwierząt z pociągami jest
Urządzenie Ochrony Zwierząt – UOZ-1. Skuteczność tego urządzenia potwierdziliśmy przez nasze
wieloletnie badania.

Zostało ono opracowane przez polskich naukowców i inżynierów w 2003 roku na zlecenie PKP
PLK. Urządzenia te montuje się wzdłuż linii kolejowej w miejscach, gdzie zwierzęta przechodzą
przez tory. Tuż przed przejazdem pociągu z urządzeń zainstalowanych wzdłuż toru wydobywają się
ostrzegawcze dźwięki: krzyk sójki, ujadanie psów i głos zarzynanej świni. Zwierzęta znajdujące się
w zasięgu urządzeń instynktownie reagują na to ostrzeżenie odsuwając się na bezpieczną odległość
od źródła dźwięków, a więc od torów. Gdy pociąg przejedzie, urządzenia milkną, a zwierzęta
powracają do przerwanych czynności. Wyniki 10 lat badań oraz testów wskazują, że może to być
jedna z najskuteczniejszych aktywnych metod chroniących dzikie zwierzęta i pociągi przed
skutkami kolizji na torach i zapobiegająca dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa ASF drogą
kolejową. Również przedstawiciele Polskich Linii Kolejowych przyznają, że działanie urządzeń
ochrony zwierząt kilkukrotnie zmniejsza liczbę kolizji pociągów ze zwierzętami.
Zastosowanie urządzeń UOZ na terenach, gdzie istnieje ryzyko występowania ASF wśród
dzików może znacząco przyczynić się do zmniejszenia możliwości przeniesienia choroby na dalsze
obszary kraju i dalej na zachód Europy. Jedyny problem to czas na podjęcie decyzji o ewentualnym
instalowaniu tych urządzeń na liniach kolejowych. PKP PLK od pewnego czasu zrezygnowała z ich
stosowania praktycznie we wszystkich nowych kontraktach modernizacyjnych objętych aktualną
perspektywą 2014 – 2020. Nie ma ich także w planach dotyczących następnej perspektywy.
Z analizy mapy zagęszczenia populacji dzika w Polsce, mapy wielokrotnych kolizji dzików
z pociągami i schematu głównych linii kolejowych na tle występowania ASF w Polsce (Ryc. 2, 3, 4)
wynika, że największe zagrożenie w rozprzestrzenianiu się ASF stanowią pociągi poruszające się w
osi wschód – zachód: jadące od wschodniej granicy (liczne przypadki ASF), przez okolicę
Warszawy (coraz liczniejsze przypadki ASF oraz duże zagęszczenie kolizji ze zwierzętami), w
stronę zachodniej granicy Polski (duże zagęszczenie dzików oraz dużo przypadków kolizji).

Ryc. 2. Mapa zagęszczenia populacji dzika w Polsce (Ministerstwo Środowiska, 2016)

Ryc. 3. Mapa wielokrotnych kolizji („czarnych punktów”) pociągów z dzikimi zwierzętami
(SGGW, Wydział Leśny, na podstawie materiałów PKP PLK, 2008–2015)

Ryc. 4. Schemat głównych linii kolejowych na tle występowania wirusa ASF w Polsce (P. Kowal,
Wydział Leśny SGGW, stan na 19.11.2018)
W myśl zasady lepiej zapobiegać, niż zwalczać – istotne jest wypracowanie procedur

zmniejszających ryzyko kolizji pociągu z zainfekowanym dzikiem i przewiezienie wirusa na inne
obszary kraju. Do tego celu jak najbardziej można wykorzystać urządzenia UOZ-1 aby
wyeliminować prawdopodobieństwo kolizji pociągu z chorymi zwierzętami. Teoretycznie pociąg
po kolizji z dzikiem powinien dostać od służb weterynaryjnych zgodę na dalszą jazdę dopiero po
wykluczeniu obecności wirusa ASF. A takie badanie z punktu widzenia ruchu kolejowego trwa
nieakceptowalnie długo – nawet kilka dni. Alternatywą jest uciążliwa, obowiązkowa i każdorazowa
gruntowna dezynfekcja pociągu w miejscu kolizji.
Podsumowując, przy planowaniu i realizacji działań zmniejszających do minimum
rozprzestrzenianie się wirusa ASF na kolejne obszary naszego kraju, trzeba wykorzystać wszystkie
dostępne metody. Nie należy zapominać przy tym o dalekosiężnych skutkach ich zastosowania. W
rejonach zagrożonych chorobą powinna to być bioasekuracja oraz uświadamianie społeczeństwa o
tym, że najsłabszym ogniwem w tym łańcuchu jest człowiek, jego buty, ubranie a przede wszystkim
niewiedza. Chcąc chronić obszary, w których nie występuje ASF, trzeba zminimalizować ryzyko
przewiezienia tam wirusa na pociągach, które najechały na zarażonego dzika. Jest to bowiem
najszybsza droga zawleczenia choroby w najdalsze rejony kraju. Oprócz istotnego poprawienia
stopnia ochrony sanitarnej, wdzięczni będą również przewoźnicy, których nowe i szybkie pociągi
często są uszkadzane w wyniku kolizji z dużymi dzikimi zwierzętami.

