
Komunikat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o wykryciu                                                       

615-636/2020 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 615/2020: sprawozdanie z 26 marca 2020 r. – 2 dziki padłe znalezione 

w okolicach miejscowości Jędrychówko, gmina Morąg, powiat ostródzki – obszar 

objęty ograniczeniami (czerwony) – stwierdzono obecność materiału genetycznego 

wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 616/2020: sprawozdanie z 26 marca 2020 r. – 2 dziki padłe znalezione 

w okolicach miejscowości Dobrocin, gmina Małdyty, powiat ostródzki – obszar 

objęty ograniczeniami (czerwony) – stwierdzono obecność materiału genetycznego 

wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 617/2020: sprawozdanie z 26 marca 2020 r. – 2 dziki padłe znalezione 

w okolicach miejscowości Dobrocinek, gmina Morąg, powiat ostródzki – obszar 

zagrożenia (niebieski) – stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa 

afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 618/2020: sprawozdanie z 26 marca 2020 r. – dzik padły znaleziony w 

okolicach miejscowości Jurki, gmina Morąg, powiat ostródzki – obszar zagrożenia 

(niebieski) – stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego 

pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 619/2020: sprawozdanie z 26 marca 2020 r. – 3 dziki padłe znalezione 

w okolicach miejscowości Boguchwały, gmina Miłakowo, powiat ostródzki – obszar 

objęty ograniczeniami (czerwony) – stwierdzono obecność materiału genetycznego 

wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 620/2020: sprawozdanie z 26 marca 2020 r. – dzik odstrzelony w 

okolicach miejscowości Boguchwały, gmina Miłakowo, powiat ostródzki – obszar 

objęty ograniczeniami (czerwony) – stwierdzono obecność materiału genetycznego 

oraz przeciwciał przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 621/2020: sprawozdanie z 26 marca 2020 r. – dzik odstrzelony w 

okolicach miejscowości Litwa, gmina Miłakowo, powiat ostródzki – obszar objęty 

ograniczeniami (czerwony) – stwierdzono obecność materiału genetycznego oraz 

przeciwciał przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 622/2020: sprawozdanie z 26 marca 2020 r. – dzik odstrzelony w 

okolicach miejscowości Łączno, gmina Morąg, powiat ostródzki – obszar zagrożenia 

(niebieski)) – stwierdzono obecność materiału genetycznego oraz przeciwciał 

przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 623/2020: sprawozdanie z 26 marca 2020 r. – dzik odstrzelony w 

okolicach miejscowości Polkajny, gmina Miłakowo, powiat ostródzki – obszar objęty 



ograniczeniami (czerwony) – stwierdzono obecność przeciwciał przeciwko wirusowi 

afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 624/2020: sprawozdanie z 26 marca 2020 r. – dzik odstrzelony w 

okolicach miejscowości Jurki, gmina Morąg, powiat ostródzki – obszar zagrożenia 

(niebieski)) – stwierdzono obecność przeciwciał przeciwko wirusowi afrykańskiego 

pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 625/2020: sprawozdanie z 26 marca 2020 r. – dzik odstrzelony w 

okolicach miejscowości Michałowo, gmina Bartoszyce, powiat bartoszycki – obszar 

zagrożenia (niebieski) – stwierdzono obecność materiału genetycznego oraz 

przeciwciał przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 626/2020: sprawozdanie z  26 marca 2020 r. – dzik padły znaleziony w 

okolicach miejscowości Mleczkowo, gmina Ełk, powiat ełcki – obszar objęty 

ograniczeniami (czerwony) – stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa 

afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 627/2020: sprawozdanie z  26 marca 2020 r. – dzik padły znaleziony w 

okolicach miejscowości Straduny, gmina Ełk, powiat ełcki – obszar objęty 

ograniczeniami (czerwony) – stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa 

afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 628/2020: sprawozdanie z  26 marca 2020 r. – 2 dziki padłe znalezione 

w okolicach miejscowości Straduny, gmina Ełk, powiat ełcki – obszar objęty 

ograniczeniami (czerwony) – stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa 

afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 630/2020: sprawozdanie z  26 marca 2020 r. – dzik padły znaleziony w 

okolicach miejscowości Wólka Szlachecka, gmina Jeziorany, powiat olsztyński – 

obszar zagrożenia (niebieski) – stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa 

afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 631/2020: sprawozdanie z 26 marca 2020 r. – 4 dziki padłe znalezione 

w okolicach miejscowości Tęguty, gmina Barczewo, powiat olsztyński – obszar 

zagrożenia (niebieski) – stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa 

afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 632/2020: sprawozdanie z 26 marca 2020 r. – 2 dziki padłe znalezione 

w okolicach miejscowości Żardeniki, gmina Świątki, powiat olsztyński – obszar 

objęty ograniczeniami (czerwony) – stwierdzono obecność materiału genetycznego 

wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 633/2020: sprawozdanie z 26 marca 2020 r. – 2 dziki padłe znalezione 

w okolicach miejscowości Kalisty, gmina Świątki, powiat olsztyński – obszar objęty 

ograniczeniami (czerwony) – stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa 

afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 



Przypadek 634/2020: sprawozdanie z  26 marca 2020 r. – dzik padły znaleziony w 

okolicach miejscowości Garzewko, gmina Jonkowo, powiat olsztyński – obszar 

objęty ograniczeniami (czerwony) – stwierdzono obecność materiału genetycznego 

wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 635/2020: sprawozdanie z  27 marca 2020 r. – dzik odstrzelony w 

okolicach miejscowości Żardeniki, gmina Jeziorany, powiat olsztyński – obszar 

zagrożenia (niebieski) – stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa 

afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 636/2020: sprawozdanie z 27 marca 2020 r. – dzik odstrzelony w 

okolicach miejscowości Żardeniki, gmina Świątki, powiat olsztyński – obszar objęty 

ograniczeniami (czerwony) – stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa 

afrykańskiego pomoru świń (ASFV). 

 


