
Komunikat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o wykryciu                                                       

858-884/2020 przypadku afrykańskiego pomoru świń u dzików                                       

na terenie województwa warmińsko-mazurskiego 

  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o wykryciu 

kolejnych przypadków afrykańskiego pomoru świń, na podstawie badań przeprowadzonych 

w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym–PIB w Puławach: 

Przypadek 858/2020: sprawozdanie z 14 maja 2020 r. – dzik padły znaleziony w okolicy 

miejscowości Lipowo, gmina Piecki, powiat mrągowski – obszar objęty ograniczeniami 

(czerwony) – stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru 

świń (ASFV); 

Przypadek 859/2020: sprawozdanie z 14 maja 2020 r. – dzik odstrzelony w okolicy 

miejscowości Wityny, gmina Ełk, powiat ełcki – obszar objęty ograniczeniami (czerwony) - 

stwierdzono obecność przeciwciał przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 860/2020: sprawozdanie z 14 maja 2020 r. – dzik odstrzelony w okolicy 

miejscowości Gąski, gmina Olecko, powiat olecki – obszar zagrożenia (niebieski) - 

stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 861/2020: sprawozdanie z 14 maja 2020 r. – dzik odstrzelony w okolicy 

miejscowości Kałtki, gmina Stare Juchy, powiat ełcki – obszar zagrożenia (niebieski) – 

stwierdzono obecność przeciwciał przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 862/2020: sprawozdanie z 14 maja 2020 r. – dzik odstrzelony w okolicy 

miejscowości Nakomiady, gmina Kętrzyn, powiat kętrzyński – obszar objęty ograniczeniami 

(czerwony) - stwierdzono obecność przeciwciał przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru 

świń (ASFV); 

Przypadek 863/2020: sprawozdanie z 14 maja 2020 r. – dzik odstrzelony w okolicy 

miejscowości Nakomiady, gmina Kętrzyn, powiat kętrzyński – obszar objęty ograniczeniami 

(czerwony) - stwierdzono obecność przeciwciał przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru 

świń (ASFV); 

Przypadek 864/2020: sprawozdanie z 14 maja 2020 r. – dzik padły znaleziony w okolicy 

miejscowości Elbląg (Dąbrowa), gmina M. Elbląg, powiat M. Elbląg – obszar objęty 

ograniczeniami (czerwony) - stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa 

afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 865/2020: sprawozdanie z 14 maja 2020 r. – dzik odstrzelony w okolicy 

miejscowości Raciszewo, gmina Miłakowo, powiat ostródzki – obszar objęty ograniczeniami 

(czerwony) - stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru 

świń (ASFV); 

Przypadek 866/2020: sprawozdanie z 14 maja 2020 r. – dzik padły znaleziony w okolicy 

miejscowości Gulbity, gmina Morąg, powiat ostródzki – obszar zagrożenia (niebieski) - 

stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 867/2020: sprawozdanie z 14 maja 2020 r. – 2 dziki padłe znalezione w okolicy 

miejscowości Tolniki Wielkie, gmina Kiwity, powiat lidzbarski – obszar zagrożenia (niebieski) 

- stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 868/2020: sprawozdanie z dnia 14 maja 2020 r. – dzik padły znaleziony w 

okolicy miejscowości Miłogórze, gmina Lidzbark Warmiński, powiat lidzbarski – obszar 



zagrożenia (niebieski) - stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego 

pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 869/2020: sprawozdanie z 14 maja 2020 r. – dzik odstrzelony w okolicy 

miejscowości Jędrychowo, gmina Frombork, powiat braniewski – obszar objęty 

ograniczeniami (czerwony) -  stwierdzono obecność przeciwciał przeciwko wirusowi 

afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 870/2020: sprawozdanie z 14 maja 2020 r. – dzik odstrzelony w okolicy 

miejscowości Zawierz, gmina Braniewo, powiat braniewski – obszar objęty ograniczeniami 

(czerwony) - stwierdzono obecność przeciwciał przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru 

świń (ASFV); 

Przypadek 871/2020: sprawozdanie z 14 maja 2020 r. – 3 dziki padłe znalezione 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 872/2020: sprawozdanie z 14 maja 2020 r. – 2 dziki padłe znalezione w okolicy 

miejscowości Suchacz, gmina Tolkmicko, powiat elbląski – obszar objęty ograniczeniami 

(czerwony) - stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru 

świń (ASFV); 

Przypadek 873/2020: sprawozdanie z 15 maja 2020 r. – dzik odstrzelony w okolicy 

miejscowości Przytuły, gmina Ełk, powiat ełcki – obszar  objęty ograniczeniami (czerwony)  - 

stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 874/2020: sprawozdanie z 15 maja 2020 r. – dzik padły znaleziony w okolicy 

miejscowości Lisie Jamy, gmina Pisz, powiat piski – obszar objęty ograniczeniami (czerwony) 

- stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 875/2020: sprawozdanie z 15 maja 2020 r. – dzik odstrzelony w okolicy 

miejscowości Brzydowo, gmina Świątki, powiat olsztyński – obszar objęty ograniczeniami 

(czerwony) - stwierdzono obecność przeciwciał przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru 

świń (ASFV); 

Przypadek 876/2020: sprawozdanie z 15 maja 2020 r. – dzik odstrzelony w okolicy 

miejscowości Radostowo, gmina Jeziorany, powiat olsztyński – obszar zagrożenia (niebieski) 

- stwierdzono obecność przeciwciał przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 877/2020: sprawozdanie z 15 maja 2020 r. – dzik odstrzelony w okolicy 

miejscowości Maruny, gmina Barczewo, powiat olsztyński – obszar zagrożenia (niebieski) - 

stwierdzono obecność przeciwciał przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 878/2020: sprawozdanie z 15 maja 2020 r. – dzik odstrzelony w okolicy 

miejscowości Worławki, gmina Świątki, powiat olsztyński – obszar objęty ograniczeniami 

(czerwony) - stwierdzono obecność przeciwciał przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru 

świń (ASFV); 

Przypadek 879/2020: sprawozdanie z 14 maja 2020 r. – dzik odstrzelony w okolicy 

miejscowości Komalwy, gmina Świątki, powiat olsztyński – obszar objęty ograniczeniami 

(czerwony) - stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru 

świń (ASFV); 



Przypadek 880/2020: sprawozdanie z 15 maja 2020 r. – dzik odstrzelony w okolicy 

miejscowości Piotrowiec, gmina Pieniężno, powiat braniewski – obszar objęty ograniczeniami 

(czerwony) – stwierdzono obecność przeciwciał przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru 

świń (ASFV); 

Przypadek 881/2020: sprawozdanie z 14 maja 2020 r. – 2 dziki padłe znalezione w okolicy 

miejscowości Wilimy, gmina Biskupiec, powiat olsztyński – obszar objęty ograniczeniami 

(czerwony) - stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru 

świń (ASFV); 

Przypadek 882/2020: sprawozdanie z 14 maja 2020 r. – dzik padły znaleziony w okolicy 

miejscowości Maruny, gmina Barczewo, powiat olsztyński – obszar zagrożenia (niebieski) - 

stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 883/2020: sprawozdanie z 14 maja 2020 r. – dzik padły znaleziony w okolicy 

miejscowości Różnowo, gmina Dywity, powiat olsztyński – obszar zagrożenia (niebieski) - 

stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 884/2020: sprawozdanie z 14 maja 2020 r. – 11 dzików padłych w okolicy 

miejscowości Jeziorany, gmina Jeziorany, powiat olsztyński – obszar zagrożenia (niebieski) - 

stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

 

 

 


