
Komunikat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o wykryciu                                                       

397-404/2019 (754-761) 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 397/2019 (754): w dniu 12 sierpnia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/37342 dotyczące próbki pobranej 

od padłego dzika 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 398/2019 (755): w dniu 14 sierpnia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/37793 dotyczące próbki pobranej 

od padłego dzika znalezionego w okolicy miejscowości Markowo, gmina Morąg, powiat 

ostródzki, 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 399/2019 (756): w dniu 14 sierpnia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/37792 dotyczące próbki pobranej 

od padłego dzika znalezionego w okolicy miejscowości Łaśmiady, 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 

materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 400/2019 (757): w dniu 17 sierpnia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/38084 dotyczące próbki pobranej 

od dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości Szeszki, gmina Kowalce 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); 

Przypadek 401/2019 (758): w dniu 19 sierpnia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/38253 dotyczące próbki pobranej 

od dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości Liszki, gmina Rychliki, powiat elbląski, 

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 402/2019 (759): w dniu 19 sierpnia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/38253 dotyczące próbki pobranej 

od dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości Kronin, 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 403/2019 (760) w dniu 19 sierpnia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/38174 dotyczące próbki pobranej 

od dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości Kąty, 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 404/2019 (761): w dniu 22 sierpnia 2019 r. drogą poczty elektronicznej 

otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – 

Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach nr P/19/38685 dotyczące próbki pobranej 

od dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości Tros, gmina Ryn, powiat giżycki, 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). 

 

 

 


