
Komunikat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o wykryciu                                                       

86-95/2021 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 86/2021: sprawozdanie z 15 lutego 2021 r. – dzik odstrzelony w 

okolicy miejscowości Bartniki, gmina Kiwity, powiat lidzbarski – obszar 

zagrożenia (niebieski) – stwierdzono obecność przeciwciał przeciwko wirusowi 

afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 87/2021: sprawozdanie z 15 lutego 2021 r. – dzik odstrzelony w 

okolicy miejscowości Małszewko, gmina Dźwierzuty, powiat szczycieński – 

obszar objęty ograniczeniami (czerwony) - stwierdzono obecność przeciwciał 

przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 88/2021: sprawozdanie z 17 lutego 2021 r. – dzik odstrzelony w 

okolicy miejscowości Zybułtowo, gmina Grunwald, powiat ostródzki – obszar 

objęty ograniczeniami (czerwony) - stwierdzono obecność materiału 

genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV). 

Przypadek 89/2021: sprawozdanie z 21 lutego 2021 r. – dzik odstrzelony w 

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

ograniczeniami (czerwony) – stwierdzono obecność przeciwciał przeciwko 

wirusowi afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 90/2021: sprawozdanie z 21 lutego 2021 r. – dzik odstrzelony w 

okolicy miejscowości Zawady Ełckie, gmina Stare Juchy, powiat ełcki – 

obszar objęty ograniczeniami (czerwony) - stwierdzono obecność przeciwciał 

przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 91/2021: sprawozdanie z 21 lutego 2021 r. – dzik padły 

znaleziony w okolicy miejscowości Tymawa, gmina Grunwald, powiat 

ostródzki – obszar objęty ograniczeniami (czerwony) – stwierdzono obecność 

materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 92/2021: sprawozdanie z 21 lutego 2021 r. – 2 dziki padłe 

znalezione w okolicy miejscowości Lipowa Góra, gmina Grunwald, powiat 

ostródzki – obszar objęty ograniczeniami (czerwony) - stwierdzono obecność 

materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 93/2021: sprawozdanie z 21 lutego 2021 r. – dzik padły 

znaleziony w okolicy miejscowości Tchórzanka, gmina Iława, powiat iławski - 

obszar objęty ograniczeniami (czerwony) - stwierdzono obecność materiału 

genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 94/2021: sprawozdanie z 21 lutego 2021 r. – dzik odstrzelony w 

okolicy miejscowości Grabowiec, gmina Lelkowo, powiat braniewski - obszar 

objęty ograniczeniami (czerwony) - stwierdzono obecność przeciwciał 

przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 



Przypadek 95/2021: sprawozdanie z 21 lutego 2021 r. – dzik odstrzelony w 

okolicy miejscowości Smolnik, gmina Świętajno, powiat olecki – obszar 

zagrożenia (niebieski) - stwierdzono obecność przeciwciał przeciwko wirusowi 

afrykańskiego pomoru świń (ASFV). 

 

 


