
Komunikat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o wykryciu                                                       

1325-1341/2020 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 1325/2020: sprawozdanie z 16 grudnia 2020 r. – trzy dziki padłe znalezione w 

okolicy miejscowości Gierłoż, gmina Ostróda, powiat ostródzki – obszar objęty 

ograniczeniami (czerwony) - stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa 

afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 1326/2020: sprawozdanie z 16 grudnia 2020 r. – cztery dziki padłe znalezione 

w okolicy miejscowości Reszki, gmina Ostróda, powiat ostródzki – obszar objęty 

ograniczeniami (czerwony) - stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa 

afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 1327/2020: sprawozdanie z 16 grudnia 2020 r. – dzik padły znaleziony nad jez. 

Bobrynek w okolicy miejscowości Grazymy, gmina Łukta, powiat ostródzki – obszar 

zagrożenia (niebieski)- stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego 

pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 1328/2020: sprawozdanie z 16 grudnia 2020 r. – dzik padły znaleziony w 

okolicy miejscowości Ostrowin, gmina Ostróda, powiat ostródzki – obszar objęty 

ograniczeniami (czerwony) - stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa 

afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 1329/2020: sprawozdanie z 16 grudnia 2020 r. – dzik padły znaleziony w 

okolicy miejscowości Ostrowin, gmina Ostróda, powiat ostródzki – obszar objęty 

ograniczeniami (czerwony) - stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa 

afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 1330/2020: sprawozdanie z 16 grudnia 2020 r. – dzik padły znaleziony w 

okolicy miejscowości Kalisty, gmina Świątki, powiat olsztyński – obszar zagrożenia 

(niebieski) - stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru 

świń (ASFV); 

Przypadek 1331/2020: sprawozdanie z 16 grudnia 2020 r. – dzik odstrzelony w okolicy 

miejscowości Budy, gmina Dźwierzuty, powiat szczycieński – obszar objęty ograniczeniami 

(czerwony) - stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru 

świń (ASFV); 

Przypadek 1332/2020: sprawozdanie z 16 grudnia 2020 r. – dzik padły znaleziony w 

okolicy miejscowości Zazdrość, gmina Stawiguda, powiat olsztyński – obszar zagrożenia 

(niebieski) - stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru 

świń (ASFV); 

Przypadek 1333/2020: sprawozdanie z 16 grudnia 2020 r. – dzik padły znaleziony w 

okolicy miejscowości Stękiny, gmina Jonkowo, powiat olsztyński – obszar zagrożenia 

(niebieski) - stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru 

świń (ASFV); 



Przypadek 1334/2020: sprawozdanie z 16 grudnia 2020 r. – dzik odstrzelony w okolicy 

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

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

Przypadek 1335/2020: sprawozdanie z 16 grudnia 2020 r. – dzik odstrzelony w okolicy 

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

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

Przypadek 1336/2020: sprawozdanie z 16 grudnia 2020 r. – dzik odstrzelony w okolicy 

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

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

Przypadek 1337/2020: sprawozdanie z 16 grudnia 2020 r. – dzik odstrzelony w okolicy 

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

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

Przypadek 1338/2020: sprawozdanie z 16 grudnia 2020 r. – dzik odstrzelony w okolicy 

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

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

Przypadek 1339/2020: sprawozdanie z 16 grudnia 2020 r. – dzik odstrzelony w okolicy 

miejscowości Najdymowo, gmina Biskupiec, powiat olsztyński – obszar objęty 

ograniczeniami (czerwony) - stwierdzono obecność przeciwciał przeciwko wirusowi 

afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 1340/2020: sprawozdanie z 16 grudnia 2020 r. – dzik odstrzelony w okolicy 

miejscowości Najdymowo, gmina Biskupiec, powiat olsztyński – obszar objęty 

ograniczeniami (czerwony) - stwierdzono obecność przeciwciał przeciwko wirusowi 

afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 1341/2020: sprawozdanie z 16 grudnia 2020 r. – dzik odstrzelony w okolicy 

miejscowości Najdymowo, gmina Biskupiec, powiat olsztyński – obszar objęty 

ograniczeniami (czerwony) - stwierdzono obecność przeciwciał przeciwko wirusowi 

afrykańskiego pomoru świń (ASFV). 

 

 


