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Książka jest niezwykle potrzebna i oczekiwana. Czy należy zajmować się 
chorobami zakaźnymi zwierząt wolno żyjących, w tym łownych, czy może 
problem ten zostawić samemu sobie i powstrzymywać się od interwencji? 
Wypowiadane i publikowane są opinie, że choroby te mogą być naturalnym 
komponentem ekosystemu. Paradoksalnie, utrudnieniem w zwalczaniu chorób 
zakaźnych wśród zwierząt wolno żyjących może być szczególne zaintere-
sowanie opinii publicznej, wynikające z troski o przyrodę. Opinia publiczna 
koncentruje się bardziej na dobrostanie zwierząt zakażonych lub chorych 
niż na problemach dotyczących systemów ochrony zwierząt i gospodarki 
łowieckiej.

Tym bardziej należy podkreślić, że książka utwierdza w przekonaniu o konieczności aktywnej ochrony przeciwzakaź-
nej zwierząt wolno żyjących, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt łownych będących źródłem żywności. Autorzy 
zwracają uwagę na coraz bliższe kontakty świata zwierząt wolno żyjących i świata zwierząt domowych oraz możliwość 
krążenia wielu drobnoustrojów pomiędzy i w obu tych populacjach.

Powyższe problemy znajdują odzwierciedlenie w rozdziale „Choroby zwierząt łownych”, uwzględniającym podstawy 
rozpoznawania chorób zakaźnych, przegląd chorób (37 chorób zakaźnych), choroby zakaźne zagrażające zwierzętom 
gospodarskim oraz postępowanie w chorobach zwierząt łownych zagrażających zwierzętom hodowlanym. Następne 
rozdziały „Zarys biologii zwierząt łownych” oraz „Dobrostan zwierząt” przyczyniają się do głębszego rozumienia tych 
zagadnień. Niezwykle wartościowy i przydatny jest rozdział „Postępowanie sanitarno-weterynaryjne”, bezpośrednio 
odnoszący się do zagrożeń bezpieczeństwa żywności pochodzącej od zwierząt łownych. Obejmuje on postępowanie 
myśliwego przed odstrzałem i po odstrzale zwierząt łownych, a także badanie mięsa oraz ocenę sanitarno-weterynaryjną 
w odniesieniu do 32 chorób zakaźnych zwierząt łownych.

Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej, lekarzy weterynarii, zootechników, 
pracowników służby leśnej, myśliwych i biologów, a także dla osób mających nieprofesjonalne kontakty ze zwierzętami 
łownymi. Jest to cenna pozycja Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, wzajemnie dopełniająca się 
z wcześniej wydaną książką pt. „Ochrona zdrowia człowieka w zoonozach zwierząt łownych”.
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