
Komunikat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o wykryciu                                                       

230-240/2021 ogniska afrykańskiego pomoru świń u dzików                                        

na terenie województwa warmińsko-mazurskiego 

  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o wykryciu 

kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń u dzików, na podstawie badań 

przeprowadzonych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym–PIB w Puławach: 

 

Ognisko 230/2021: sprawozdanie z 8 czerwca 2021 r. – dzik odstrzelony w 

okolicy miejscowości Cimoszki, gmina Wieliczki, powiat olecki - obszar objęty 

ograniczeniami II różowy - stwierdzono obecność przeciwciał przeciwko 

wirusowi afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Ognisko 231/2021: sprawozdanie z 8 czerwca 2021 r. – dzik odstrzelony w 

okolicy miejscowości Tymawa, gmina Grunwald, powiat ostródzki - obszar 

objęty ograniczeniami II różowy - stwierdzono obecność przeciwciał 

przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Ognisko 232/2021: sprawozdanie z 8 czerwca 2021 r. – dzik odstrzelony w 

okolicy miejscowości Tymawa, gmina Grunwald, powiat ostródzki – obszar 

objęty ograniczeniami II różowy - stwierdzono obecność przeciwciał 

przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń (ASFV) oraz obecność 

materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Ognisko 233/2021: sprawozdanie z 8 czerwca 2021 r. – dzik odstrzelony w 

okolicy miejscowości Tymawa, gmina Grunwald, powiat ostródzki - obszar 

objęty ograniczeniami II różowy - stwierdzono obecność przeciwciał 

przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń (ASFV) oraz obecność 

materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Ognisko 234/2021: sprawozdanie z 8 czerwca 2021 r. – dzik odstrzelony w 

okolicy miejscowości Tymawa, gmina Grunwald, powiat ostródzki – obszar 

objęty ograniczeniami II różowy - stwierdzono obecność przeciwciał 

przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Ognisko 235/2021: sprawozdanie z 8 czerwca 2021 r. – dzik odstrzelony w 

okolicy miejscowości Kwietnik, gmina Młynary, powiat elbląski – obszar 

objęty ograniczeniami II różowy - stwierdzono obecność przeciwciał 

przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Ognisko 236/2021: sprawozdanie z 8 czerwca 2021 r. – dzik odstrzelony w 

okolicy miejscowości Sitno, gmina Olsztynek, powiat olsztyński -  obszar 

objęty ograniczeniami II różowy - stwierdzono obecność przeciwciał 

przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Ognisko 237/2021: sprawozdanie z 8 czerwca 2021 r. – dzik odstrzelony w 

okolicy miejscowości Sitno, gmina Olsztynek, powiat olsztyński -  obszar 

objęty ograniczeniami II różowy - stwierdzono obecność przeciwciał 

przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń (ASFV) oraz obecność 

materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Ognisko 238/2021: sprawozdanie z 8 czerwca 2021 r. -  dzik odstrzelony w 

okolicy miejscowości Pawłowo, gmina Olsztynek, powiat olsztyński - obszar 



objęty ograniczeniami II różowy - stwierdzono obecność przeciwciał 

przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń (ASFV);  

Ognisko 239/2021: sprawozdanie z 8 czerwca 2021 r. – dzik odstrzelony w 

okolicy miejscowości Warlity Małe, gmina Olsztynek, powiat olsztyński – 

obszar objęty ograniczeniami II różowy – stwierdzono obecność materiału 

genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Ognisko 240/2021: sprawozdanie z 8 czerwca 2021 r. – dzik odstrzelony w 

okolicy miejscowości Żołędnik, gmina Górowo Iławeckie, powiat bartoszycki - 

obszar objęty ograniczeniami II różowy - stwierdzono obecność przeciwciał 

przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń (ASFV). 

 


