
Komunikat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o wykryciu                                                       

215-229/2019 (572-586) 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 215/2019 (572): w dniu 11 kwietnia 2019 r. drogą poczty 

elektronicznej otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym 

Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr 

P/19/17431 dotyczące próbek pobranych od padłego dzika znalezionego w okolicy 

miejscowości Markajmy, 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 216/2019 (573): w dniu 11 kwietnia 2019 r. drogą poczty 

elektronicznej otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym 

Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr 

P/19/17432 dotyczące próbek pobranych od trzech padłych dzików znalezionych w 

okolicy miejscowości Jagoty, 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 217/2019 (574): w dniu 11 kwietnia 2019 r. drogą poczty 

elektronicznej otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym 

Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr 

P/19/17433 dotyczące próbek pobranych od czterech padłych dzików znalezionych 

w okolicy miejscowości Stoczek, gmina Kiwity, powiat lidzbarski, województwo 

warmińsko-mazurskie – na 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 218/2019 (575): w dniu 12 kwietnia 2019 r. drogą poczty 

elektronicznej otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym 

Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr 

P/19/17570 dotyczące próbek pobranych od czterech padłych dzików znalezionych 

w okolicy miejscowości Orzechowo, 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 219/2019 (576): w dniu 11 kwietnia 2019 r. drogą poczty 

elektronicznej otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym 

Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr 

P/19/17436 dotyczące próbek pobranych od padłego dzika znalezionego w okolicy 

miejscowości Panistruga, 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 220/2019 (577): w dniu 11 kwietnia 2019 r. drogą poczty 

elektronicznej otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym 

Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr 

P/19/17437 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 221/2019 (578): w dniu 11 kwietnia 2019 r. drogą poczty 

elektronicznej otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym 

Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr 

P/19/17341 dotyczące próbek pobranych od padłego dzika znalezionego w okolicy 

miejscowości Panistruga, 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 222/2019 (579): w dniu 11 kwietnia 2019 r. drogą poczty 

elektronicznej otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym 

Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr 

P/19/17439 dotyczące próbek pobranych od trzech padłych dzików znalezionych w 

okolicy miejscowości Orzechowo, 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 223/2019 (580): w dniu 11 kwietnia 2019 r. drogą poczty 

elektronicznej otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym 

Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr 

P/19/17440 dotyczące próbek pobranych od trzech padłych dzików znalezionych w 

okolicy miejscowości Orzechowo, 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 224/2019 (581): w dniu 11 kwietnia 2019 r. drogą poczty 

elektronicznej otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym 

Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr 

P/19/17434 dotyczące próbek pobranych od dwóch padłych dzików znalezionych w 

okolicy miejscowości Runowo, 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 225/2019 (582): w dniu 11 kwietnia 2019 r. drogą poczty 

elektronicznej otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym 

Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr 

P/19/17482 dotyczące próbek pobranych od dzika odstrzelonego w okolicy 

miejscowości Kumajny, gmina Orneta, 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 oraz obecność 

przeciwciał przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 226/2019 (583): w dniu 11 kwietnia 2019 r. drogą poczty 

elektronicznej otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym 

Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr 

P/19/17435 dotyczące próbek pobranych od padłego dzika znalezionego w okolicy 

miejscowości Wiatrowiec, gmina Sępopol, 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 materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 227/2019 (584): w dniu 12 kwietnia 2019 r. drogą poczty 

elektronicznej otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym 

Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr 

P/19/17774 dotyczące próbek pobranych od dzika odstrzelonego w okolicy 



miejscowości Żołędnik, 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 badanych 

próbkach stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego 

pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 228/2019 (585): w dniu 12 kwietnia 2019 r. drogą poczty 

elektronicznej otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym 

Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr 

P/19/17774 dotyczące próbek pobranych od dzika odstrzelonego w okolicy 

miejscowości Żołędnik, 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 badanych 

próbkach stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego 

pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 229/2019 (586): w dniu 12 kwietnia 2019 r. drogą poczty 

elektronicznej otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym 

Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr 

P/19/17774 dotyczące próbek pobranych od dzika odstrzelonego w okolicy 

miejscowości Żołędnik, 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 badanych 

próbkach stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego 

pomoru świń (ASFV). 

 

 

 

 

 

 


