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Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie 

wystąpienia w Polsce kolejnych przypadków wysoce zjadliwej 

grypy ptaków u dzikich ptaków 

 

Główny Lekarz Weterynarii przekazuje, iż na podstawie badań laboratoryjnych 

przeprowadzonych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie 

Badawczym w Puławach, potwierdzono wysoce zjadliwą grypę ptaków podtypu H5N8 

w próbkach pobranych:  

1. w dniu 20 stycznia br. 

• od łabędzia niemego, z grupy 40 padłych ptaków (łabędzi niemych), których zwłoki 

znaleziono w gospodarstwie rybackim w miejscowości Nieciszów (gmina Oleśnica, powiat 

oleśnicki, województwo dolnośląskie) - dziesiąte wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków 

podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce.  

• od padłego łabędzia niemego, którego zwłoki znaleziono w parku Stanisława Tołpy we 

Wrocławiu (powiat Wrocław, województwo  dolnośląskie) - jedenaste wystąpienie wysoce 

zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce.  

• od padłego łabędzia niemego, którego zwłoki znaleziono na zamarzniętym zbiorniku 

wodnym Bagry Wielkie w Krakowie (powiat Kraków, województwo małopolskie) - dwunaste 

wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce  

 

2. w dniu 21 stycznia br.  

 

• od łabędzia niemego, z grupy 6 padłych ptaków (łabędzi niemych), których zwłoki 

znaleziono w miejscowości Kantorowice-Żwirownia (gmina Lewin Brzeski, powiat brzeski, 

województwo opolskie) - trzynaste wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu 

H5N8 u dzikich ptaków w Polsce, 

• od padłej kaczki krzyżówki, której zwłoki znaleziono w miejscowości Wiskitki (gmina 

Wiskitki, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie) - czternaste wystąpienie wysoce 

zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce. 

 

 

 



 

3. w dniu 24 stycznia br. 

 

• od łabędzia, którego zwłoki znaleziono na terenie Elektrowni Wodnej w miejscowości Dębe 

(gmina Serock, powiat legionowski, województwo  mazowieckie) - siedemnaste wystąpienie 

wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce,  

• od padłego łabędzia niemego, którego zwłoki znaleziono w okolicach rzeki Oława, we 

Wrocławiu (powiat Wrocław, województwo dolnośląskie) - osiemnaste wystąpienie wysoce 

zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce, 

• od padłej mewy, której zwłoki znaleziono w Fosie Miejskiej, w pobliżu ulicy Podwale, we 

Wrocławiu (powiat Wrocław, województwo dolnośląskie) - dziewiętnaste wystąpienie 

wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce,  

• od łabędzia, którego zwłoki znaleziono na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielawie 

(gmina Bielawa, powiat dzierżoniowski, województwo dolnośląskie) - dwudzieste 

wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce. 

 

4. w dniu 25 stycznia br. 

• od padłego łabędzia, którego zwłoki znaleziono w rzece Narew, w Pułtusku (gmina Pułtusk, 

powiat pułtuski, województwo mazowieckie) - dwudzieste pierwsze wystąpienie wysoce 

zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce,  

• od łabędzia, którego zwłoki znaleziono w zbiorniku wodnym w miejscowości Łagiewniki 

(gmina Łagiewniki, powiat dzierżoniowski, województwo dolnośląskie) - dwudzieste drugie 

wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce. 

 

5. w dniu 26 stycznia br.  

 

• od dwóch padłych łabędzi, których zwłoki znaleziono w pobliżu rzeki Drwiny, w Krakowie 

(gmina Kraków, powiat krakowski, województwo małopolskie) - dwudzieste trzecie 

wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce, 

• od trzech padłych łabędzi, których zwłoki znaleziono w pobliżu brzegu jeziora 

Nowogardzkiego (powiat goleniowski, województwo  zachodniopomorskie) - dwudzieste 

czwarte wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u dzikich ptaków 

w Polsce, 

• od padłego łabędzia niemego, którego zwłoki znaleziono w rzece Bzura, w Łowiczu (gmina 

Łowicz, powiat łowicki, województwo łódzkie) - dwudzieste piąte wystąpienie wysoce 

zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce. Jest to pierwsze 

wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikich ptaków w województwie łódzkim.  

• od dwóch padłych łabędzi, których zwłoki znaleziono w zalewie miejskim, w miejscowości 

Kamienna Góra (gmina Kamienna Góra, powiat kamiennogórski, województwo dolnośląskie) 

- dwudzieste szóste wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u dzikich 

ptaków w Polsce. 

 

 

 



6. w dniu 27 stycznia br. 

 

• od padłej dzikiej kaczki, której zwłoki znaleziono w pobliżu rzeki Nysa, w miejscowości 

Gubin (gmina Gubin, powiat krośnieński, województwo lubuskie) - dwudzieste siódme 

wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce, 

• od padłego łabędzia, którego zwłoki znaleziono w pobliżu Stawu Pilczyckiego we 

Wrocławiu (powiat wrocławski, województwo dolnośląskie) - dwudzieste ósme wystąpienie 

wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce,  

• od 5 padłych łabędzi z grupy około 80 padłych łabędzi, których zwłoki znaleziono 

w pobliżu miejscowości Goliszów (gmina Chojnów, powiat legnicki, województwo 

dolnośląskie) - dwudzieste dziewiąte wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu 

H5N8 u dzikich ptaków w Polsce, 

• od 2 padłych dzikich ptaków (łabędź, dzika kaczka), których zwłoki w pobliżu rozlewiska 

rzeki Bóbr, na terenie powiatu żagańskiego (powiat żagański, województwo lubuskie) - 

trzydzieste wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u dzikich ptaków 

w Polsce.  

 

7. w dniu 28 stycznia br. 

 

• od 4 padłych łabędzi, których zwłoki znaleziono w pobliżu miejscowości Malerzowice 

Wielkie (gmina Łambinowice, powiat nyski, województwo opolskie) - trzydzieste pierwsze 

wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce. 


