
Komunikat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o wykryciu                                                       

183-190/2021 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 183/2021: sprawozdanie z 1 maja 2021 r. – 6 dzików padłych 

znalezionych w okolicy miejscowości Romejki, gmina Ełk, powiat ełcki – 

obszar objęty ograniczeniami II różowy - stwierdzono obecność materiału 

genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 184/2021: sprawozdanie z 1 maja 2021 r. – dzik padły 

znaleziony w okolicy miejscowości Lichtajny, gmina Olsztynek, powiat 

olsztyński – obszar objęty ograniczeniami II różowy - stwierdzono obecność 

materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 185/2021: sprawozdanie z 1 maja 2021 r. – dzik padły 

znaleziony na terenie miasta Ostróda, gmina Ostróda, powiat ostródzki - 

obszar objęty ograniczeniami II różowy - stwierdzono obecność materiału 

genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 186/2021: sprawozdanie z 1 maja 2021 r. – dzik zabity w 

wypadku komunikacyjnym w okolicy miejscowości Jedamki, gmina Miłki, 

powiat giżycki - obszar objęty ograniczeniami II różowy - stwierdzono 

obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 187/2021: sprawozdanie z 1 maja 2021 r. – dzik odstrzelony w 

okolicy miejscowości Ronin, gmina Frombork, powiat braniewski - obszar 

objęty ograniczeniami II różowy - stwierdzono obecność przeciwciał 

przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 188/2021: sprawozdanie z 1 maja 2021 r. – dzik odstrzelony w 

okolicy miejscowości Krzewno, gmina Braniewo, powiat braniewski - obszar 

objęty ograniczeniami II różowy - stwierdzono obecność przeciwciał 

przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 189/2021: sprawozdanie z 1 maja 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) oraz stwierdzono 

obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 190/2021: sprawozdanie z 1 maja 2021 r. – dzik odstrzelony w 

okolicy miejscowości Wilimy, gmina Biskupiec, powiat olsztyński - obszar 

objęty ograniczeniami II różowy - stwierdzono obecność przeciwciał 

przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń (ASFV). 

 

 


