
Komunikat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o wykryciu                                                       

807-817/2020 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 807/2020: sprawozdanie z dnia 30 kwietnia 2020 r. –  dzik padły 

znaleziony w okolicy miejscowości Wipsowo, gmina Barczewo, powiat olsztyński – 

obszar objęty zagrożenia (niebieski) – stwierdzono obecność materiału genetycznego 

wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 808/2020: sprawozdanie z dnia 29 kwietnia 2020 r. – dzik odstrzelony 

w okolicy miejscowości Sędziwojewo, gmina Górowo Iławeckie, powiat bartoszycki – 

obszar objęty ograniczeniami (czerwony) – stwierdzono obecność przeciwciał 

przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 809/2020: sprawozdanie z dnia 30 kwietnia 2020 r. – dzik odstrzelony 

w okolicy miejscowości Drozdówko, gmina Kowale Oleckie, powiat olecki – obszar 

zagrożenia (niebieski) – stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa 

afrykańskiego pomoru świń (ASFV) oraz obecność przeciwciał przeciwko wirusowi 

afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 810/2020: sprawozdanie z dnia 30 kwietnia 2020 r. – dzik padły 

znaleziony w okolicy miejscowości Krokowo, gmina Jeziorany, powiat olsztyński – 

obszar zagrożenia (niebieski) – stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa 

afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 811/2020: sprawozdanie z dnia 30 kwietnia 2020 r. – dzik padły 

znaleziony w okolicy miejscowości Studzianka, gmina Jeziorany, powiat olsztyński – 

obszar zagrożenia (niebieski) – stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa 

afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 812/2020: sprawozdanie z dnia 30 kwietnia 2020 r. – dzik padły 

znaleziony w okolicy miejscowości Cerkiewnik, gmina Dobre Miasto, powiat 

olsztyński – obszar zagrożenia (niebieski) – stwierdzono obecność materiału 

genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 813/2020: sprawozdanie z dnia 30 kwietnia 2020 r. – dzik padły 

znaleziony w okolicy miejscowości Elbląg (Próchnik), gmina M. Elbląg, powiat M. 

Elbląg – obszar objęty ograniczeniami (czerwony) - stwierdzono obecność materiału 

genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 814/2020: sprawozdanie z dnia 30 kwietnia 2020 r. – dzik padły 

znaleziony w okolicy miejscowości Klekotki, gmina Godkowo, powiat elbląski – 

obszar zagrożenia (niebieski) - stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa 

afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 



Przypadek 815/2020: sprawozdanie z dnia 5 maja 2020 r. – dzik odstrzelony w 

okolicy miejscowości Elbląg (Zajazd), gmina M. Elbląg, powiat M. Elbląg – obszar 

objęty ograniczeniami (czerwony) -  stwierdzono obecność przeciwciał przeciwko 

wirusowi afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 816/2020: sprawozdanie z dnia 5 maja 2020 r. – dzik odstrzelony w 

okolicy miejscowości Łęcze, gmina Tolkmicko, powiat elbląski – obszar objęty 

ograniczeniami (czerwony) - stwierdzono obecność przeciwciał przeciwko wirusowi 

afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 817/2020: sprawozdanie z dni 5 maja 2020 r. – dzik odstrzelony w 

okolicy miejscowości Milejewo, gmina Milejewo, powiat elbląski – obszar objęty 

ograniczeniami (czerwony) - stwierdzono obecność przeciwciał przeciwko wirusowi 

afrykańskiego pomoru świń (ASFV). 

 

 


