
Komunikat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o wykryciu                                                       

797-806/2020 przypadku afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie 

województwa warmińsko-mazurskiego 

  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o wykryciu 

kolejnych przypadków afrykańskiego pomoru świń:    

Przypadek 797/2020: sprawozdanie z dnia 30 kwietnia 2020 r. – dzik padły 

znaleziony w okolicy miejscowości Maradki, gmina Sorkwity, powiat mrągowski – 

obszar objęty ograniczeniami (czerwony) – stwierdzono obecność materiału 

genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 798/2020: sprawozdanie z dnia 30 kwietnia 2020 r. – dzik padły 

znaleziony w okolicy miejscowości Lisunie, gmina Mikołajki, powiat mrągowski – 

obszar objęty ograniczeniami (czerwony) - stwierdzono obecność materiału 

genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 799/2020: sprawozdanie z dnia 30 kwietnia 2020 r. – dzik padły 

znaleziony w okolicy miejscowości Drozdowo, gmina Kowale Oleckie, powiat olecki – 

obszar zagrożenia (niebieski) - stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa 

afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 800/2020: sprawozdanie z dnia 30 kwietnia 2020 r. – dzik odstrzelony 

w okolicy miejscowości Bialskie Pole, gmina Kowale Oleckie, powiat olecki – obszar 

zagrożenia (niebieski) - stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa 

afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 801/2020: sprawozdanie z dnia 30 kwietnia 2020 r. – 2 dziki padłe 

znalezione w okolicy miejscowości Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, powiat piski 

– obszar objęty ograniczeniami (czerwony) - stwierdzono obecność materiału 

genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 802/2020: sprawozdanie z dnia 30 kwietnia 2020 r. – 6 dzików padłych 

znalezionych w okolicy miejscowości Dobrocin, gmina Małdyty, powiat ostródzki – 

obszar objęty ograniczeniami (czerwony) – stwierdzono obecność materiału 

genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 803/2020: sprawozdanie z dnia 30 kwietnia 2020 r. - dzik padły 

znaleziony w okolicy miejscowości Jędrychówko, gmina Morąg, powiat ostródzki – 

obszar objęty ograniczeniami (czerwony) – stwierdzono obecność materiału 

genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 804/2020: sprawozdanie z dnia 30 kwietnia 2020 r. - dzik padły 

znaleziony w okolicy miejscowości Sambród, gmina Małdyty, powiat ostródzki – 

obszar zagrożenia (niebieski) - stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa 

afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 805/2020: sprawozdanie z dnia 30 kwietnia 2020 r. – dzik odstrzelony 

w okolicy miejscowości Lembruk, gmina Mrągowo, powiat mrągowski – obszar 



objęty ograniczeniami (czerwony) – stwierdzono obecność przeciwciał przeciwko 

wirusowi afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 806/2020: sprawozdanie z dnia 30 kwietnia 2020 r. – dzik odstrzelony 

w okolicy miejscowości Kruzy, gmina Kolno, powiat olsztyński – obszar zagrożenia 

(niebieski) – stwierdzono obecność przeciwciał przeciwko wirusowi afrykańskiego 

pomoru świń (ASFV).  

 

 

 


