
Komunikat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o wykryciu                                                       

372-382/2019 (729-739) 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 372/2019 (729): w dniu 30 lipca 2019 r. drogą poczty elektronicznej otrzymano 

sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/34982 dotyczące próbki pobranej 

od padłego dzika znalezionego w okolicy miejscowości Trygort-Węgielsztyn, 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 materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru 

świń (ASFV); 

Przypadek 373/2019 (730): w dniu 01 sierpnia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdania z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/35605 i P/19/35604 dotyczące 

próbek pobranych od dzików padłych znalezionych w okolicy miejscowości Galiny Kolonia, 

gmina Bartoszyce, 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 374/2019 (731): w dniu 01 sierpnia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/35599 dotyczące próbki pobranej 

od padłego dzika znalezionego w okolicy miejscowości Wargielity, gmina Bartoszyce, 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 materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 375/2019 (732): w dniu 1 sierpnia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/35603 dotyczące próbki pobranej 

od padłego dzika znalezionego w okolicy miejscowości Giże, gmina Świętajno, 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 

materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 376/2019 (733): w dniu 1 sierpnia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdania z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/35598 oraz P/19/35602 

dotyczące próbek pobranych od dwóch padłych dzików znalezionych w okolicy miejscowości 

Karkajny, 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 (ASFV); 

Przypadek 377/2019 (734): w dniu 1 sierpnia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/35600 dotyczące próbki pobranej 

od dzika padłego znalezionego w okolicy miejscowości Oterki, gmina Kolno, 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 378/2019 (735): w dniu 1 sierpnia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/35619 dotyczące próbki pobranej 

od dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości Gajlity, 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 badanej 

próbce stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń 

(ASFV); 

Przypadek 379/2019 (736): w dniu 26 lipca 2019 r. drogą poczty elektronicznej otrzymano 

sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/34638 dotyczące próbki pobranej 

od dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości Wajsznory, gmina Kętrzyn, powiat kętrzyński, 

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 380/2019 (737): w dniu 1 sierpnia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/35670 dotyczące próbki pobranej 

od dzika padłego znalezionego w okolicy miejscowości Siniec, gmina Srokowo, powiat 

kętrzyński, 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 381/2019 (738): w dniu 7 sierpnia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/36479 dotyczące próbki pobranej 

od dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości Borzynowo, gmina Pasłęk, 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 382/2019 (739): w dniu 7 sierpnia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/36480 dotyczące próbki pobranej 

od padłego dzika znalezionego w okolicy miejscowości Dębnik, gmina Reszel, powiat 



kętrzyński, 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 


