
Komunikat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o wykryciu                                                       

69-79/2019 (426-436) przypadku afrykańskiego pomoru świń u dzików                                       

na terenie województwa warmińsko-mazurskiego 

   

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o wykryciu                      

kolejnych przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie województwa 

warmińsko-mazurskiego.  

Przypadek 69/2019 (426): w dniu 31 stycznia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdania z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/05014 dotyczące próbek 

pobranych od dzika odstrzelonego w okolicach miejscowości Szyleny, gmina Braniewo, 

powiat braniewski, województwo warmińsko-mazurskie – na obszarze objętym 

ograniczeniami (czerwony) – określonym w części II załącznika do decyzji KE 2014/709/UE. 

W badanej próbce stwierdzono obecność przeciwciał przeciwko wirusowi afrykańskiego 

pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 70/2019 (427): w dniu 31 stycznia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdania z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/05016 dotyczące próbek 

pobranych od padłego dzika znalezionego w okolicach miejscowości Monety, gmina Biała 

Piska, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie – na obszarze objętym 

ograniczeniami (czerwony) – określonym w części II załącznika do decyzji KE 2014/709/UE. 

W badanej próbce stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego 

pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 71/2019 (428): w dniu 31 stycznia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdania z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/05016 dotyczące próbek 

pobranych od padłego dzika znalezionego w okolicach miejscowości Monety, gmina Biała 

Piska, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie – na obszarze objętym 

ograniczeniami (czerwony) – określonym w części II załącznika do decyzji KE 2014/709/UE. 

W badanej próbce stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego 

pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 72/2019 (429): w dniu 31 stycznia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdania z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/05015 dotyczące próbek 

pobranych od padłego dzika znalezionego w okolicach miejscowości Budzewo, gmina Budry, 

powiat węgorzewski, województwo warmińsko-mazurskie – na obszarze zagrożenia 

(niebieski) – określonym w części III załącznika do decyzji KE 2014/709/UE. W badanej 

próbce stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń 

(ASFV); 

Przypadek 73/2019 (430): w dniu 31 stycznia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdania z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/05015 dotyczące próbek 

pobranych od padłego dzika znalezionego w okolicach miejscowości Stawki, gmina 

Węgorzewo, powiat węgorzewski, województwo warmińsko-mazurskie – na obszarze 

zagrożenia (niebieski) – określonym w części III załącznika do decyzji KE 2014/709/UE. W 

badanej próbce stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru 

świń (ASFV). 

Przypadek 74/2019 (431): w dniu 2 lutego 2019 r. drogą poczty elektronicznej otrzymano 

sprawozdania z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/05480 dotyczące próbek 

pobranych od dzika odstrzelonego w okolicach miejscowości Mikołajki, gmina Młynary, 

powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie – na obszarze objętym ograniczeniami 

(czerwony) – określonym w części II załącznika do decyzji KE 2014/709/UE. W badanej 



próbce stwierdzono obecność przeciwciał przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń 

(ASFV); 

Przypadek 75/2019 (432): w dniu 1 lutego 2019 r. drogą poczty elektronicznej otrzymano 

sprawozdania z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/05278 dotyczące próbek 

pobranych od dzika odstrzelonego w okolicach miejscowości Podleśne, gmina Braniewo, 

powiat braniewski, województwo warmińsko-mazurskie – na obszarze objętym 

ograniczeniami (czerwony) – określonym w części II załącznika do decyzji KE 2014/709/UE. 

W badanej próbce stwierdzono obecność przeciwciał przeciwko wirusowi afrykańskiego 

pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 76/2019 (433): w dniu 1 lutego 2019 r. drogą poczty elektronicznej otrzymano 

sprawozdania z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/05278 dotyczące próbek 

pobranych od dzika odstrzelonego w okolicach miejscowości Łajsy, gmina Pieniężno, powiat 

braniewski, województwo warmińsko-mazurskie – na obszarze objętym ograniczeniami 

(czerwony) – określonym w części II załącznika do decyzji KE 2014/709/UE. W badanej 

próbce stwierdzono obecność przeciwciał przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń 

(ASFV); 

Przypadek 77/2019 (434): w dniu 2 lutego 2019 r. drogą poczty elektronicznej otrzymano 

sprawozdania z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/05485 dotyczące próbek 

pobranych od padłego dzika znalezionego w okolicach miejscowości Sajna Wielka, gmina 

Korsze, powiat kętrzyński, województwo warmińsko-mazurskie – na obszarze zagrożenia  

(niebieski) – określonym w części III załącznika do decyzji KE 2014/709/UE. W badanej 

próbce stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń 

(ASFV); 

Przypadek 78/2019 (435): w dniu 1lutego 2019 r. drogą poczty elektronicznej otrzymano 

sprawozdania z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/05277 dotyczące próbek 

pobranych od dzika odstrzelonego w okolicach miejscowości Stopki, gmina Sępopol, powiat 

bartoszycki, województwo warmińsko-mazurskie – na obszarze zagrożenia (niebieski) – 

określonym w części III załącznika do decyzji KE 2014/709/UE. W badanej próbce 

stwierdzono obecność przeciwciał przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 79/2019 (436): w dniu 2 lutego 2019 r. drogą poczty elektronicznej otrzymano 

sprawozdania z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/05486 dotyczące próbek 

pobranych od trzech padłych dzików znalezionych w okolicach miejscowości Monety, gmina 

Biała Piska, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie – na obszarze objętym 

ograniczeniami (czerwony) – określonym w części II załącznika do decyzji KE 2014/709/UE. 

W badanej próbce stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego 

pomoru świń (ASFV). 

 

 


