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RAPORT NR 64
DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z WYSTĄPIENIEM CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
ZA OKRES OD 17.04. DO 23.04.2021

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ (ASF)
I. Wojewoda Wielkopolski
1. Treść wszystkich aktów prawnych, dot. Afrykańskiego Pomoru Świń można znaleźć pod
adresem: https://www.poznan.uw.gov.pl/rozporzadzenia
2. W dniu 19 kwietnia 2021 r. opublikowano Rozporządzenie nr 18/21 z dnia 19 kwietnia 2021
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia
wystąpieniem afrykaoskiego pomoru świo na terenie województwa wielkopolskiego (12/21).
3. Od dnia 25 marca 2021 r. zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej 2021/544
w województwie wielkopolskim w związku z ASF obowiązują:
a)

obszary ochronne:

− gminy Krzemieniewo, Rydzyna, część gminy Święciechowa położona na południe od linii
wyznaczonej przez drogę nr 12w powiecie leszczyńskim,
− część gminy Kwilcz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 24, część
gminy Międzychód położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 24
w powiecie międzychodzkim,
− gminy Lwówek, Kuślin, Opalenica, część gminy Miedzichowo położona na północ
od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy Nowy Tomyśl położona na wschód
od linii wyznaczonej przez drogę nr 305 w powiecie nowotomyskim,
− gminy Granowo, Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód
od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,
− gmina Czempiń, miasto Kościan, część gminy wiejskiej Kościan położona na północny zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 5 oraz na wschód od linii wyznaczonej przez
kanał Obry, część gminy Krzywiń położona na wschód od linii wyznaczonej przez kanał
Obry w powiecie kościańskim,

− powiat miejski Poznań,
− gminy Buk, Dopiewo, Komorniki, Tarnowo Podgórne, Stęszew, Swarzędz, Pobiedziska,
Czerwonak, Mosina, miasto Luboń, miasto Puszczykowo i część gminy Kórnik położona
na zachód od linii wyznaczonych przez drogi: nr S11 biegnącą od północnej granicy
gminy do skrzyżowania z drogą nr 434 i drogę nr 434 biegnącą od tego skrzyżowania
do południowej granicy gminy, część gminy Rokietnica położona na południowy zachód
od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo
do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz oraz część gminy wiejskiej
Murowana Goślina położona na południe od linii kolejowej biegnącej od północnej
granicy miasta Murowana Goślina do północno - wschodniej granicy gminy w powiecie
poznańskim,
− gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna
w powiecie gnieźnieńskim,
− gminy Lubasz, Czarnków z miastem Czarnków, część gminy Połajewo na położoną
na północ od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin,
Jakubowo, Połajewo ul. Ryczywolska do północno - wschodniej granicy gminy oraz część
gminy Wieleń położona na południe od linii kolejowej biegnącej od wschodniej granicy
gminy przez miasto Wieleń i miejscowość Herburtowo do zachodniej granicy gminy
w powiecie czarnkowsko - trzcianeckim,
− gminy Duszniki, Kaźmierz, Pniewy, Ostroróg, Wronki, miasto Szamotuły i część gminy
Szamotuły położona na zachód od zachodniej granicy miasta Szamotuły i na południe
od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły, do południowo wschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na zachód od drogi
nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słopanowo i Obrzycko do północnej granicy
miasta Obrzycko, a następnie na zachód od drogi przebiegającej przez miejscowość
Chraplewo w powiecie szamotulskim,
− gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,
− gminy Mieścisko, Skoki i Wągrowiec z miastem Wągrowiec w powiecie wągrowieckim,
− powiat pleszewski,
− gmina Zagórów w powiecie słupeckim,
− gmina Pyzdry w powiecie wrzesińskim,
− gminy Kotlin, Żerków i część gminy Jarocin położona na wschód od linii wyznaczonej
przez drogi nr S11 i 15 w powiecie jarocińskim,
− gmina Rozdrażew, część gminy Koźmin Wielkopolski położona na wschód od linii
wyznaczonej przez drogę nr 15, część gminy Krotoszyn położona na wschód od linii
wyznaczonej przez drogę nr 15 oraz na wschód od granic miasta Krotoszyn w powiecie
krotoszyńskim,

− gminy Nowe Skalmierzyce, Raszków, Ostrów Wielkopolski z miastem Ostrów
Wielkopolski w powiecie ostrowskim,
− powiat miejski Kalisz,
−

gminy Blizanów, Stawiszyn, Żelazków, Ceków - Kolonia, Godziesze Wielkie,
Koźminek, Lisków, Mycielin, Opatówek, Szczytniki w powiecie kaliskim,

− gmina Malanów i część gminy Tuliszków położona na zachód od linii wyznaczonej przez
drogę nr 72 w powiecie tureckim,
− gminy Rychwał, Rzgów, Grodziec, część gminy Stare Miasto położona na południe
od linii wyznaczonej przez autostradę nr A2 w powiecie konińskim,
b) obszary objęte ograniczeniami:
− gminy Przemęt i Wolsztyn w powiecie wolsztyńskim,
− gmina Wielichowo część gminy Kamieniec położona na zachód od linii wyznaczonej
przez drogę nr 308 i część gminy Rakoniewice położona na zachód od linii wyznaczonej
przez drogę nr 305 w powiecie grodziskim,
− gminy Lipno, Osieczna, Wijewo, Włoszakowice i część gminy Święciechowa położona
na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie leszczyńskim,
− gmina Śmigiel, część gminy wiejskiej Kościan położona na południowy - wschód od linii
wyznaczonej przez drogę nr 5 oraz na zachód od linii wyznaczonej przez kanał Obry,
część gminy Krzywiń położona na zachód od linii wyznaczonej przez kanał Obry
w powiecie kościańskim,
− powiat miejski Leszno,
− powiat obornicki,
− część gminy Połajewo na położona na południe od drogi łączącej miejscowości
Chraplewo, Tarnówko - Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo ul. Ryczywolska
do północno - wschodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko - trzcianeckim,
− gmina Suchy Las, część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na północ od linii
kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno wschodniej granicy gminy oraz część gminy Rokietnica położona na północ i na wschód
od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo
do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz w powiecie poznańskim,
− część gminy Szamotuły położona na wschód od wschodniej granicy miasta Szamotuły
i na północ od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły
do południowo - wschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona
na wschód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słopanowo i Obrzycko
do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na wschód od drogi przebiegającej
przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim.
c) obszary zagrożenia:

− gmina Zbąszyń, część gminy Miedzichowo położona na południe od linii wyznaczonej
przez drogę nr 92, część gminy Nowy Tomyśl położona na zachód od linii wyznaczonej
przez drogę nr 305 w powiecie nowotomyskim,
− gmina Siedlec w powiecie wolsztyńskim,
− część gminy Rakoniewice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 305
w powiecie grodziskim.
2. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego prowadzi stały monitoring sytuacji.

II.

Inspekcja Weterynaryjna
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
1. Prowadzony jest stały monitoring sytuacji - utrzymana jest gotowość do działań
w zwalczaniu ASF.

III. Podsumowanie
1.

W 2020 r. potwierdzono 6 ognisk wirusa afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwach

trzody chlewnej oraz 426 przypadków u dzików.
Tab.1. Ilość potwierdzonych przypadków wirusa ASF u dzików w woj. wielkopolskim

Lp.

Rok

Ilość sztuk dodatnich

Powiat

1.

2019

5

wolsztyński (5)

426

wolsztyński (366)
leszczyński (36)
grodziski (23)
obornicki (1)

2.

2020

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji WIW

PTASIA GRYPA (HPAI)
I. Wojewoda Wielkopolski
1.

Treść wszystkich aktów prawnych, dot. grypy ptaków można znaleźć pod adresem:

https://www.poznan.uw.gov.pl/rozporzadzenia
2.

W dniu 19 kwietnia 2021 r. opublikowano Rozporządzenie nr 17/21 z dnia 19 kwietnia

2021 r.w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów
ostrzeszowskiego, ostrowskiego i kaliskiego.
3.

W dniu 23 kwietnia 2021 r. opublikowano Rozporządzenie nr 19/21 z dnia 22.04.2021

r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów
kępińskiego, ostrzeszowskiego, ostrowskiego i kaliskiego.
4.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego prowadzi stały monitoring sytuacji.

II. Inspekcja Weterynaryjna
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
1. Prowadzony jest stały monitoring sytuacji – utrzymana jest stała gotowość do zwlaczania
grypy ptaków.
2. W dniu 19 kwietnia 2021 r. – przesłano wniosek Wielkopolskiego Wojewódzkiego
Lekarza Weterynarii o wydanie rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego, dotyczącego
ognisk HPAI w miejscowościach: Domanin (pow. kępiński), Namysłaki (pow. ostrowski),
Masanów (pow. ostrowski) oraz Biskupice Zabaryczne (pow. ostrzeszowski).
3. W okresie od 17 kwietnia do 23 kwietnia 2021 r. przesłano powiadomienia
o podejrzeniu ognisk grypy ptaków w następujących miejscowościach:
•

m. Palaty, gm. Grabów nad Prosną, pow. ostrzeszowski,

•

m. Gałązki Wielkie, gm. Nowe Skalmierzyce, pow. ostrowski,

•

m. Gałązki Małe 7a, gm. Nowe Skalmierzyce, pow. ostrowski,

•

m. Gałązki Wielkie 4, gm. Nowe Skalmierzyce, pow. ostrowski,

4. W okresie od 17 kwietnia do 23 kwietnia 2021 r. przesłano powiadomienia
o stwierdzeniu kolejnych ognisk grypy ptaków w następujących miejscowościach:
•

m. Biskupice Zabaryczne 166, gm. Mikstat, pow. ostrzeszowski,

•

m. Chodybki 77, gm. Koźminek, pow. kaliski,

•

m. Kiełpiny 57, gm. Siedlec, pow. wolsztyński,

•

m. Kierzenko 9, gm. Kępno, pow. kępiński,

•

m. Grabów Wójtostwo 21, gm. Grabów nad Prosną, pow. ostrzeszowski,

•

m. Moskurnia 45, gm. Koźminek, pow. kaliski,

•

m. Złotniki 34, gm. Koźminek, pow. kaliski.

Ryc.1. Ogniska grypy ptaków w województwie wielkopolskim:

Opracowała: K. Lisiecka

III. Jednostki Samorządu Terytorialnego:
PCZK w Ostrowie Wielkopolskim:
1. W dniu 22 kwietnia 2021 r. - otrzymano informację telefoniczną o podejrzeniu ptasiej
grypy w gospodarstwie w m. Gałązki Wielkie (gm. Nowe Skalmierzyce), liczącym 170
tys. sztuk indyka. Pobrane próbki przesłano do laboratorium w Puławach.

IV. Podsumowanie
1. Według stanu na dzień 23.04.2021 r. 67 ognisk nie zostało uchylonych. Ponadto
potwierdzono 28 przypadki ptasiej grypy u dzikich ptaków.
Tab.2. Aktywne ogniska grypy ptaków w woj. wielkopolskim:

Lp.

Powiat

Miejscowość

Ilość i gatunek
zwierząt

1.

kaliski

Borów 7A

26 614 indyk brojler /
15 tyg.; 114 594 kura
brojler

2.

kaliski

Dębe Kolonia

24 301 Indyk rzeźny /
14 tyg.

3.

kaliski

Szulec 33

5 585 kaczka rzeźna / 6
tyg.

4.

kaliski

Borów 11

9 140 kaczka rzeźna / 2
i 7 tyg.

5.

kaliski

Borów 17

10 717 kaczka rzeźna / 3
tyg.

6.

kaliski

Borów 51A

5 881 kaczka rzeźna / 16
dni

7.

kaliski

Janików 17

21 794 kaczka rzeźna / 6
tyg.

8.

kaliski

Sierzchów 4

3 820 kaczka rzeźna / 41
dzień

9.

kaliski

Sierzchów 7

7 667 kaczka rzeźna / 5
tyg.

10.

kaliski

Sierzchów 35

9 379 kaczka rzeźna / 4
tyg.

11.

kaliski

Sierzchów 13

6 114 kaczka rzeźna / 4
tyg.

12.

kaliski

Rajsko 30

7 958 kaczka rzeźna/ 4
tyg.

13.

kaliski

Szulec 7

21 675 kaczka rzeźna / 6
tyg,; 30 kura nioska

14.

kaliski

Borów 5

3 932 gęś rzeźna / 8 tyg.

15.

kaliski

Zawady 3

15 057 kaczka
reprodukcyjna / 12,
54,62,113 tyg.

16.

ostrzeszowki

Grabów Pustkowie 22

9 668 kaczka rzeźna / 5
tyg.

17.

kaliski

Nowy Karolew dz. 226/2

14 620 kaczka rzeźna/ 4
tyg.

18.

kaliski

Podzborów 10

14 722 kaczka rzeźna / 5
tyg.
3 278 kaczka
reprodukcyjna

19.

kaliski

Sierzchów 85

7 497 kaczka rzeźna/ 2
tyg.

20.

kaliski

Trzęsów 18

10 870 kaczka rzeźna /
18 dzień

21.

kaliski

Szulec 12

19 306 kaczka rzeźna/ 4
tyg.

22.

kaliski

Janików 23

9 514 kaczka rzeźna/ 2
tyg.

23.

kaliski

Oszczeklin 39

15 160 kaczka rzeźna/ 5
tyg.

24.

kaliski

Bystrek 6A

29 704 indyk rzeźny /
10 tyg.

25.

kaliski

Ksawerów 48/1

75 300 kaczka rzeźna/
10 tyg.

26.

międzychodzki

Wielowieś 24

4 371 kaczka rzeźna/ 6
dni

27.

kaliski

Warszew 24

18 817 kaczka rzeźna/
5.5 tyg

28.

kaliski

Rajsko 53

32 537 indyk rzeźny/ 6
tyg.

29.

kaliski

Staw, ul. Kaliska 29

8 700 kaczka rzeźna/ 45
dzień

30.

kaliski

Chodybki 11

12 578 kaczka rzeźna/
38 dzień

31.

kaliski

Trojanów 11

20 470 kaczka rzeźna/
38 dzień

32.

ostrzeszowski

Kotłów 138

2 148 gęś
reprodukcyjna/ 4 lata

33.

ostrzeszowski

Giżyce 65

kaczka reprodukcyjna

34.

kaliski

Trzęsów 13

5 220 kaczka rzeźna/ 32
dzień

35.

kaliski

Nowy Nakwasin 82

5 918kaczka rzeźna/ 4,5
tyg.

36.

kaliski

Sobiesęki 35

8 558 kaczka rzeźna/ 6
tyg.

37.

kaliski

Stary Karolew 10

40 417 indyk rzeźny/ 6 i
7 tyg.

38.

kaliski

Sobiesęki Drugie 30

16 683 kaczka rzeźna/6
tyg

39.

kaliski

Chełmce 48

6 837 kaczka rzeźna/3

tyg

40.

kaliski

Sobiesęki Pierwsze 11

11 608 kaczka rzeźna/5
tyg.

41.

wolsztyński

Kiełpiny 109A

20 895 kura nioska/24
tyg.

42.

kaliski

Gać Kaliska 29

6 546 kaczka rzeźna/3,5
tyg

43.

kaliski

Gać Kaliska 23

6 5475 kaczka rzeźna/
3,5 tyg.

44.

kaliski

Gać Kaliska 6

3346 kaczka rzeźna /4
tyg.

45.

kaliski

Sobiesęki 43A

3 700 kaczka rzeźna /40
dzień

46.

kaliski

Trojanów 24

6 898 kaczka rzeźna /4
tyg.

47.

kaliski

Sobiesęki 36

8 929 kaczka rzeźna/ 29
dzień

48.

kaliski

Nowy Karolew 11

26473 kaczka rzeźna/2
tyg.

49.

kaliski

Sobisęki 43

4211 kaczka rzeźna/ 5
tyg.

50.

kaliski

Sobisęki 43

14457 kaczka rzeźna /5
tyg.

51.

kaliski

Piegonisko Kolonia 16

5720 kaczka Pekin/ 3,5
tyg.

52.

kaliski

Gać Kaliska 52

53.

ostrzeszowski

Biskupice Zabaryczne 150

11 640 kaczka Pekin/ 6
tyg.

54.

kaliski

Sobisęki 12

4480 kaczka./6 tyg,
3024 gęś /2tyg.

ostrzeszowski

Palaty,ul. Klonowa 1a,
Grabów nad Prosną

kaliski

Kobylarka 1

4049 kaczka/6 tyg
1964 gęś/ 2 tyg

kaliski

Piegonisko Kolonia 5

8968 kaczka/3,5 tyg

58.

kaliski

Strużka 13

8990 kaczka rzeźna/7
tyg.

59.

kępiński

Domanin 7

4100 gęś reprodukcyjna
/od 2 do 3 lat

60.

ostrowski

Masanów, ul. Lipowa 19

55.
56.
57.

73538 indyk/ 7 tyg.

38 101 kaczka pekin

5400 kaczka/6 tyg.

ostrowski

Namysłaki 14

ostrzeszowski

Biskupice Zabaryczne 166

63.

kaliski

Chodybki 77

64.

wolsztyński

Kiełpiny 57

kępiński

Kierzenko 9

ostrzeszowski

Grabów Wójtostwo 21

kaczka Pekin 17 654/6
tyg.

67.

kaliski

Moskurnia 45

kaczka 790/11tyg.

68.

kaliski

Złotniki 34

kaczka 5107/ 8 tyg.,

61.
62.

65.

66.

24 330 indyk/11 tyg.
kaczka Mulard 39839 /
2 tyg., gęś biała 2000 /2
tyg
kaczka pekin 10484/7
tyg.
kura nioska 24357/12
tyg.
kaczka 15021szt. /31
dni, kura rzeźna 14117/
4 tyg.

Źródło: Opracowanie właśnie na podstawie informacji od Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu

Dyżurny
Centrum Zarządzania Kryzysowego
Wojewody Wielkopolskiego
/-/
Dariusz Górski

