
Komunikat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o wykryciu                                                       

319-331/2019 (676-688) przypadku afrykańskiego pomoru świń u dzików                                       

na terenie województwa warmińsko-mazurskiego 

  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o wykryciu 

kolejnych przypadków afrykańskiego pomoru świń:    

 

Przypadek 319/2019 (676): w dniu 7 czerwca 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr 

P/19/26337dotyczące próbek pobranych od padłego dzika znalezionego w okolicy 

miejscowości Stare Juchy, gmina Stare Juchy, powiat ełcki, województwo 

warmińsko-mazurskie – na obszarze objętym ograniczeniami (czerwony) – 

określonym w części II załącznika do decyzji KE 2014/709/UE. W badanych 

próbkach stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego 

pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 320/2019 (677): w dniu 7 czerwca 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdania z badań wykonanych w Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/26290 

i P/19/26292 dotyczące próbek pobranych od czterech padłych dzików 

znalezionych w okolicy miejscowości Kilianki, gmina Kowale Oleckie, powiat olecki, 

województwo warmińsko-mazurskie – na obszarze objętym ograniczeniami 

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

badanych próbkach stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa 

afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 321/2019 (678): w dniu 7 czerwca 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr 

P/19/26333dotyczące próbek pobranych od padłego dzika znalezionego w okolicy 

miejscowości Myszki, 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 badanych próbkach stwierdzono 

obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 322/2019 (679): w dniu 8 czerwca 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/26637 

dotyczące próbek pobranych od dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości Skitno, 

gmina Bartoszyce, powiat bartoszycki, województwo warmińsko-mazurskie – na 

obszarze zagrożenia (niebieski) – określonym w części III załącznika do decyzji KE 



2014/709/UE. W badanych próbkach stwierdzono obecność przeciwciał przeciwko 

wirusowi afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 323/2019 (680): w dniu 8 czerwca 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/26706 

dotyczące próbek pobranych od padłego dzika znalezionego w miejscowości 

Bartoszyce, w rzece Łynie, gmina Bartoszyce, powiat bartoszycki, województwo 

warmińsko-mazurskie – na obszarze objętym ograniczeniami (czerwony) – 

określonym w części II załącznika do decyzji KE 2014/709/UE. W badanych 

próbkach stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego 

pomoru świń (ASFV). 

Przypadek 324/2019 (681): w dniu 8 czerwca 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/26620 

dotyczące próbek pobranych od padłego dzika znalezionego w okolicy miejscowości 

Kotowo, gmina Lidzbark Warmiński, powiat lidzbarski, województwo warmińsko-

mazurskie – na obszarze objętym ograniczeniami (czerwony) – określonym w części 

II załącznika do decyzji KE 2014/709/UE. W badanych próbkach stwierdzono 

obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 325/2019 (682): w dniu 12 czerwca 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdania z badań wykonanych w Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/27161 

dotyczące próbek pobranych od padłego dzika znalezionego w okolicy miejscowości 

Grabnik, gmina Stare Juchy, powiat ełcki, województwo warmińsko-mazurskie – na 

obszarze objętym ograniczeniami (czerwony) – określonym w części II załącznika do 

decyzji KE 2014/709/UE. W badanych próbkach stwierdzono obecność materiału 

genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 326/2019 (683): w dniu 14 czerwca 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/27778 

dotyczące próbek pobranych od padłego dzika znalezionego w okolicy miejscowości 

Barany, gmina Świętajno, powiat olecki, województwo warmińsko-mazurskie – na 

obszarze objętym ograniczeniami (czerwony) – określonym w części II załącznika do 

decyzji KE 2014/709/UE. W badanych próbkach stwierdzono obecność materiału 

genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 327/2019 (684): w dniu 14 czerwca 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdania z badań wykonanych w Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/27781 

dotyczące próbek pobranych od padłego dzika znalezionego w okolicy miejscowości 



Buczki, gmina Ełk, powiat ełcki, województwo warmińsko-mazurskie – na obszarze 

objętym ograniczeniami (czerwony) – określonym w części II załącznika do decyzji 

KE 2014/709/UE. W badanych próbkach stwierdzono obecność materiału 

genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 328/2019 (685): w dniu 14 czerwca 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdania z badań wykonanych w Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/27781 

dotyczące próbek pobranych od padłego dzika znalezionego w okolicy miejscowości 

Rożyńsk Wielki, gmina Prostki, powiat ełcki, województwo warmińsko-mazurskie – 

na obszarze objętym ograniczeniami (czerwony) – określonym w części II załącznika 

do decyzji KE 2014/709/UE. W badanych próbkach stwierdzono obecność 

materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 329/2019 (686): w dniu 14 czerwca 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdania z badań wykonanych w Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/27781 

dotyczące próbek pobranych od dwóch padłych dzików znalezionych w okolicy 

miejscowości Stare Juchy, gmina Stare Juchy, powiat ełcki, województwo 

warmińsko-mazurskie – na obszarze objętym ograniczeniami (czerwony) – 

określonym w części II załącznika do decyzji KE 2014/709/UE. W badanych 

próbkach stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego 

pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 330/2019 (687): w dniu 17 czerwca 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdania z badań wykonanych w Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/28133 

dotyczące próbek pobranych od padłego dzika znalezionego w okolicy miejscowości 

Bugi, gmina Lidzbark Warmiński, powiat lidzbarski, województwo warmińsko-

mazurskie – na obszarze objętym ograniczeniami (czerwony) – określonym w części 

II załącznika do decyzji KE 2014/709/UE. W badanych próbkach stwierdzono 

obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 331/2019 (688): w dniu 17 czerwca 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdania z badań wykonanych w Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/28114 

dotyczące próbek pobranych od padłego dzika znalezionego w miejscowości Elbląg, 

gmina Miasto Elbląg, powiat Elbląg, województwo warmińsko-mazurskie – na 

obszarze objętym ograniczeniami (czerwony) – określonym w części II załącznika do 

decyzji KE 2014/709/UE. W badanych próbkach stwierdzono obecność materiału 

genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV). 

 

 



 


