
Komunikat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o wykryciu                                                       

487-499/2019 (844-856) 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 487/2019 (844): w dniu 17 października 2019 r. drogą poczty 

elektronicznej otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym 

Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr 

P/19/48216 dotyczące próbki pobranej od dzika odstrzelonego w okolicy 

miejscowości Łęgwarowo, 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 

przeciwciał przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 488/2019 (845): w dniu 18 października 2019 r. drogą poczty 

elektronicznej otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym 

Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr 

P/19/48449 dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicy 

miejscowości Kostrzewy, 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 489/2019 (846): w dniu 18 października 2019 r. drogą poczty 

elektronicznej otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym 

Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr 

P/19/48449 dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicy 

miejscowości Studnica, 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 490/2019 (847): w dniu 17 października 2019 r. drogą poczty 

elektronicznej otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym 

Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr 

P/19/48219 dotyczące próbek pobranych od dwóch padłych dzików znalezionych w 

okolicy miejscowości Boża Wólka, 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 491/2019 (848): w dniu 21 października 2019 r. drogą poczty 

elektronicznej otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym 

Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr 

P/19/48888 dotyczące próbki pobranej od dzika odstrzelonego w okolicy 

miejscowości Napratki, gmina Kiwity, powiat lidzbarski, 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 492/2019 (849): w dniu 21 października 2019 r. drogą poczty 

elektronicznej otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym 

Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr 

P/19/48889 dotyczące próbki pobranej od dzika odstrzelonego w okolicy 

miejscowości Wielkie Wierzno, 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 afrykańskiego pomoru świń 

(ASFV); 

Przypadek 493/2019 (850): w dniu 21 października 2019 r. drogą poczty 

elektronicznej otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym 

Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr 

P/19/48889 dotyczące próbki pobranej od dzika odstrzelonego w okolicy 

miejscowości Lutkowo, gmina Lelkowo, 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 494/2019 (851): w dniu 21 października 2019 r. drogą poczty 

elektronicznej otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym 

Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr 

P/19/48889 dotyczące próbki pobranej od dzika odstrzelonego w okolicy 

miejscowości Szyleny Kolonia, 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 495/2019 (852): w dniu 21 października 2019 r. drogą poczty 

elektronicznej otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym 

Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr 

P/19/48889 dotyczące próbki pobranej od dzika odstrzelonego w okolicy 



miejscowości Narusa, 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 afrykańskiego pomoru świń 

(ASFV); 

Przypadek 496/2019 (853): w dniu 21 października 2019 r. drogą poczty 

elektronicznej otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym 

Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr 

P/19/48877 dotyczące próbki pobranej od dzika odstrzelonego w okolicy 

miejscowości Wrony, gmina Giżycko, powiat giżycki, 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 497/2019 (854): w dniu 21 października 2019 r. drogą poczty 

elektronicznej otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym 

Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr 

P/19/48887 dotyczące próbki pobranej od dzika odstrzelonego w okolicy 

miejscowości Gorłówko, gmina Stare Juchy, powiat ełcki, 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 498/2019 (855): w dniu 22 października 2019 r. drogą poczty 

elektronicznej otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym 

Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr 

P/19/49011 dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicy 

miejscowości Zielonka Pasłęcka, gmina Pasłęk, 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 

przeciwciał przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 499/2019 (856): w dniu 22 października 2019 r. drogą poczty 

elektronicznej otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym 

Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr 

P/19/49011 dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicy 

miejscowości Zielno, gmina Pasłęk, 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 przeciwciał 

przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń (ASFV). 

 

 


