
Komunikat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o wykryciu                                                       

257-266/2019 (614-623) 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 257/2019 (614): w dniu 30 kwietnia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/20211 dotyczące próbek 

pobranych od dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości Nowiny, 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 przeciwciał przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 258/2019 (615): w dniu 30 kwietnia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/20209 dotyczące próbek 

pobranych od dwóch padłych dzików znalezionych w okolicy miejscowości Rogóż, 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 259/2019 (616): w dniu 30 kwietnia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdania z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/20220 dotyczące próbki pobranej 

od dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości Sigajny, gmina Górowo Iławeckie, powiat 

bartoszycki, 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 260/2019 (617): w dniu 30 kwietnia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdania z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/20220 dotyczące próbki pobranej 

od dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości Sigajny, gmina Górowo Iławeckie, powiat 

bartoszycki, 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 261/2019 (618): w dniu 8 maja 2019 r. drogą poczty elektronicznej otrzymano 

sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/20909 dotyczące próbki pobranej 

od dzika padłego znalezionego w okolicy miejscowości Barkowo, gmina Gołdap, powiat 

gołdapski, 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 262/2019 (619): w dniu 8 maja 2019 r. drogą poczty elektronicznej otrzymano 

sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/20911 dotyczące próbki pobranej 

od dzika padłego znalezionego w okolicy miejscowości Okrasin, gmina Gołdap, powiat 

gołdapski, 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 263/2019 (620): w dniu 8 maja 2019 r. drogą poczty elektronicznej otrzymano 

sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/20892 dotyczące próbek 

pobranych od dwóch padłych dzików znalezionych w okolicy miejscowości Gawliki Wielkie, 

gmina Wydminy, powiat giżycki, 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 264/2019 (621): w dniu 8 maja 2019 r. drogą poczty elektronicznej otrzymano 

sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/20879 dotyczące próbki pobranej 

od dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości Masuny, 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 265/2019 (622): w dniu 8 maja 2019 r. drogą poczty elektronicznej otrzymano 

sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/20904 dotyczące próbek 

pobranych od czterech padłych dzików znalezionych w okolicy miejscowości Lipina, 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 266/2019 (623): w dniu 8 maja 2019 r. drogą poczty elektronicznej otrzymano 

sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/20898 dotyczące próbek 

pobranych od trzech padłych dzików znalezionych w okolicy miejscowości Knipy, 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); 

 

 

 



 

                 


