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Ptasia grypa w Wielkopolsce - wirus zaatakował ponad 82
tys. szt. drobiu
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Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) ponownie wraca na zachód kraju.
Sporych rozmiarów ognisko HPAI stwierdzono w powiecie gnieźnieńskim,
gdzie ptasia grypa w Wielkopolsce zaatakowała ponad 82 tys. ptaków. Objawy
grypy ptaków wystąpiły u kaczek rzeźnych, a także u piskląt brojlera
drobiowego.
Liczba ognisk ptasiej grypy wykrytych w Polsce cały czas rośnie. Dotychczas w 2021 r. wykryto 11
ognisk HPAI, z czego jedno z nich pojawiło się w Wielkopolsce. Po krótkiej nieobecności ptasia grypa
powraca do tego województwa, gdzie powoduje duże straty na jednej z ferm drobiu.

Ptasia grypa w Wielkopolsce – duże ognisko koło Gniezna
Nowe ognisko ptasiej grypy stwierdzono na terenie fermy drobiu, która znajduje się w miejscowości
Mielnie, w gminie Mieleszyn. Jak podaje portal gniezno.naszemiasto.pl – Ptaki z terenu
gospodarstwa zostały uśpione i zutylizowane. Łącznie jest to 82 035 sztuk. Chodzi o kaczkę
rzeźną oraz pisklęta brojlera drobiowego. Na miejscu zasiedlonych przez zwierzęta jest sześć
kurników, a łącznie ferma ma ich osiem. Obecność wirusa potwierdzono w trzech kurnikach.
W związku z wystąpieniem tego ogniska gospodarstwo znajduje się pod nadzorem weterynaryjnym.
Natomiast wokół ogniska w promieniu 3 km oraz 7 km wyznaczono obszar zapowietrzony
i zagrożony. Oba obszary obejmują gminy takie jak: Mieleszyn Kłecko, Trzemeszno, a także Gniezno.

HPAI wykryte w woj. pomorskim w małym gospodarstwie
Ptasia grypa pojawiła się w Wielkopolsce, ale nie potwierdził jej jeszcze oficjalnie Główny Lekarz
Weterynarii. W komunikatach dotyczących ptasiej grypy widnieje jedynie informacja o wyznaczeniu
ogniska nr 11, które stwierdzono w gospodarstwie utrzymującym 27 kur niosek. Nowe ognisko
wykryto na Pomorzu, a konkretnie w miejscowości Warzno, w gminie Szemud, w powiecie
wejherowskim.
Całkiem niedawno (26 stycznia br.) na Pomorzu potwierdzono ognisko nr 10, o którym
wspominaliśmy w artykule –Trzy nowe ogniska ptasiej grypy – do likwidacji prawie 400 tys. ptaków!
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