
Komunikat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o wykryciu                                                       

586-594/2019 (943-951) 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 595/2019 (952): w dniu 20 listopada 2019 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbki pobranej od dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości 

Ławki, gmina Ryn, powiat giżycki, 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 596/2019 (953): w dniu 20 listopada 2019 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbki pobranej od dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości 

Ławki, gmina Ryn, powiat giżycki, 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 597/2019 (954): w dniu 20 listopada 2019 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbki pobranej od dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości 

Ławki, gmina Ryn, powiat giżycki, 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 598/2019 (955): w dniu 20 listopada 2019 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbki pobranej od dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości 

Ławki, gmina Ryn, powiat giżycki, 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 599/2019 (956): w dniu 20 listopada 2019 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbki pobranej od dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości 

Ławki, gmina Ryn, powiat giżycki, 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 600/2019 (957): w dniu 26 listopada 2019 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicy 

miejscowości Skowrony, gmina Godkowo, powiat elbląski, 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 601/2019 (958): w dniu 26 listopada 2019 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbki pobranej od dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości 

Piaski, gmina Ełk, powiat ełcki, 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 602/2019 (959): w dniu 26 listopada 2019 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbki pobranej od dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości 

Krzywiec, gmina Frombork, 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 wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 603/2019 (960): w dniu 26 listopada 2019 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicy 

miejscowości Warpuny, gmina Sorkwity, powiat mrągowski, 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 604/2019 (961): w dniu 26 listopada 2019 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbki pobranej od dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości 

Kosewo, gmina Mikołajki, powiat mrągowski, 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 605/2019 (962): w dniu 26 listopada 2019 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbki pobranej od dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości 

Kosewo, gmina Mikołajki, powiat mrągowski, 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 606/2019 (963): w dniu 26 listopada 2019 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w mieście Elbląg, 

w gminie Miasto Elbląg, powiat Elbląg, 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 607/2019 (964): w dniu 26 listopada 2019 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicy 

miejscowości Pagórki, w gminie Tolkmicko, 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 materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń 

(ASFV); 

Przypadek 608/2019 (965): w dniu 26 listopada 2019 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbki pobranej od dwóch padłych dzików znalezionych w okolicy 

miejscowości Pagórki, w gminie Tolkmicko, 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 materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń 

(ASFV); 

Przypadek 609/2019 (966): w dniu 26 listopada 2019 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicy 

miejscowości Kadyny, w gminie Tolkmicko, 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 materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń 

(ASFV); 

Przypadek 610/2019 (967): w dniu 26 listopada 2019 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicy 

miejscowości Próchnik, w gminie Miasto Elbląg, powiat Elbląg, 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 611/2019 (968): w dniu 26 listopada 2019 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicy 

miejscowości Orzechowo, w gminie Dobre Miasto, powiat olsztyński, 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 612/2019 (969): w dniu 26 listopada 2019 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbki pobranej od dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości 

Biesowo, gmina Biskupiec, powiat olsztyński, 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 613/2019 (970): w dniu 26 listopada 2019 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbki pobranej od dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości 

Nowe Marcinkowo, gmina Biskupiec, powiat olsztyński, 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 614/2019 (971): w dniu 26 listopada 2019 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbki pobranej od dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości 

Tejstymy, gmina Kolno, powiat olsztyński, 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 615/2019 (972): w dniu 26 listopada 2019 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbki pobranej od dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości 

Kamionka, gmina Biskupiec, powiat olsztyński, 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 616/2019 (973): w dniu 26 listopada 2019 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbki pobranej od dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości 

Wilkiejmy, gmina Jeziorany, powiat olsztyński, 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 617/2019 (974): w dniu 27 listopada 2019 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbek pobranych od 9 padłych dzików znalezionych w okolicy 

miejscowości Gronowo Górne, gmina Elbląg, powiat elbląski, 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 618/2019 (975): w dniu 27 listopada 2019 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbek pobranych dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości 

Kruklin, gmina Giżycko, powiat giżycki, 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 619/2019 (976): w dniu 27 listopada 2019 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbki pobranej od dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości 

Mierzejewo, gmina Mrągowo, powiat mrągowski, 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 620/2019 (977): w dniu 27 listopada 2019 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbki pobranej od dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości 

Mierzejewo, gmina Mrągowo, powiat mrągowski, 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 621/2019 (978): w dniu 27 listopada 2019 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbki pobranej od dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości 

Mierzejewo, gmina Mrągowo, powiat mrągowski, 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 622/2019 (979): w dniu 27 listopada 2019 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbki pobranej od dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości 

Mierzejewo, gmina Mrągowo, powiat mrągowski, 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 623/2019 (980): w dniu 27 listopada 2019 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbek pobranych od padłego dzika znalezionego w okolicy 

miejscowości Orzechowo, gmina Dobre Miasto, powiat olsztyński, województwo 

warmińsko-mazurskie – na obszarze zagrożenia (niebieski) – określonym w części III 

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

obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV). 

 

 

 


