
Komunikat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o wykryciu                                                       

511-521/2019 (868-878) 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 511/2019 (868): 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/19/49018 dotyczące próbki pobranej od dzika odstrzelonego w okolicy 

miejscowości Skorupki, 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 512/2019 (869): 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/19/49018 dotyczące próbki pobranej od dzika odstrzelonego w okolicy 

miejscowości Skorupki, 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 513/2019 (870): w dniu 24 października 2019 r. drogą poczty 

elektronicznej otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym 

Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr 

P/19/49550 dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicy 

miejscowości Pityny, gmina Miłakowo, powiat ostródzki, 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 514/2019 (871): w dniu 24 października 2019 r. drogą poczty 

elektronicznej otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym 

Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr 

P/19/49548 dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w 

miejscowości Pluski, gmina Stawiguda, powiat olsztyński, województwo warmińsko-

mazurskie – na obszarze ochronnym (żółty) – określonym w części I załącznika do 

decyzji KE 2014/709/UE. W badanej próbce stwierdzono obecność materiału 

genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 515/2019 (872): w dniu 25 października 2019 r. drogą poczty 

elektronicznej otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym 



Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr 

P/19/50079 dotyczące próbki pobranej od dzika odstrzelonego w okolicy 

miejscowości Frombork, 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 516/2019 (873): w dniu 25 października 2019 r. drogą poczty 

elektronicznej otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym 

Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr 

P/19/49781 dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicy 

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 517/2019 (874): w dniu 25 października 2019 r. drogą poczty 

elektronicznej otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym 

Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr 

P/19/49767 dotyczące próbki pobranej od dzika odstrzelonego w okolicy 

miejscowości Grabnik, gmina Stare Juchy, powiat ełcki, województwo war-mińsko-

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 518/2019 (875): w dniu 25 października 2019 r. drogą poczty 

elektronicznej otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym 

Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr 

P/19/49960 dotyczące próbki pobranej od dzika odstrzelonego w okolicy 

miejscowości Grabnik, 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 519/2019 (876): w dniu 25 października 2019 r. drogą poczty 

elektronicznej otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym 

Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr 

P/19/49783 dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicy 

miejscowości Pagórki, gmina 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 520/2019 (877): w dniu 25 października 2019 r. drogą poczty 

elektronicznej otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym 

Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr 

P/19/49782 dotyczące próbek pobranych 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 521/2019 (878): w dniu 25 października 2019 r. drogą poczty 

elektronicznej otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym 

Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr 

P/19/49957 dotyczące próbki pobranej od dzika odstrzelonego w okolicy 

miejscowości Wężewo, gmina Kowale Oleckie, powiat olecki, 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). 

 

 

 

 

 


