
Komunikat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o wykryciu                                                       

116-162/2020 (1237-1283) 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 116/2020 (1237): w dniu 19 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbki pobranej od dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości 

Orzechówko, 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 przeciwciał przeciwko 

wirusowi afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 117/2020 (1238): w dniu 19 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbki pobranej od dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości 

Dąbrówka Wielka, gmina Dywity, 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 118/2020 (1239): w dniu 19 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbki pobranej od dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości 

Tejstymy, gmina Kolno, 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 119/2020 (1240): w dniu 22 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicy 

miejscowości Dobrocin, gmina Małdyty, powiat ostródzki, 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 120/2020 (1241): w dniu 22 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicy 

miejscowości Stabuniki, gmina Morąg, powiat ostródzki, 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 121/2020 (1242): w dniu 22 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbek pobranych od sześciu padłych dzików znalezionych w 

okolicach miejscowości Warkałki, gmina Miłakowo, powiat ostródzki, 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 122/2020 (1243): w dniu 22 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbek pobranych od czterech padłych dzików znalezionych w 

okolicach miejscowości Strużyna, gmina Morąg, powiat ostródzki, 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 123/2020 (1244): w dniu 22 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbek pobranych od dwóch padłych dzików znalezionych w 

okolicach miejscowości Złotna, gmina Morąg, powiat ostródzki, 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 124/2020 (1245): w dniu 22 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicy 

miejscowości Strużyna, gmina Morąg, powiat ostródzki, 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 125/2020 (1246): w dniu 22 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicy 

miejscowości Markowo, gmina Morąg, powiat ostródzki, 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 126/2020 (1247): w dniu 22 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicy 

miejscowości Kwitajny, 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 materiału 

genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 127/2020 (1248): w dniu 22 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbek pobranych od dwóch padłych dzików znalezionych w 

okolicach miejscowości Kamionek Wielki, gmina Tolkmicko, powiat elbląski, 

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 128/2020 (1249): w dniu 22 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbek pobranych od ośmiu padłych dzików znalezionych w 

okolicach miejscowości Nowinka, gmina Tolkmicko, powiat elbląski, 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 129/2020 (1250): w dniu 22 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicy 

miejscowości Tolkmicko, 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 130/2020 (1251): w dniu 22 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicy 

miejscowości Suchacz, 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 131/2020 (1252): w dniu 22 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbek pobranych od czterech padłych dzików znalezionych w 

okolicach miejscowości Jagodnik, gmina Milejewo, powiat elbląski, 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 132/2020 (1253): w dniu 22 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicy 

miejscowości Króle, gmina Bisztynek, 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 133/2020 (1254): w dniu 22 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicy 

miejscowości Dąbrowa, gmina Bisztynek, 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 134/2020 (1255): w dniu 22 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicy 

miejscowości Przybyłowo, 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 135/2020 (1256): w dniu 22 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbek pobranych od dwóch padłych dzików znalezionych w 

okolicach miejscowości Nowinka, gmina Tolkmicko, powiat elbląski, 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 136/2020 (1257): w dniu 22 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbki pobranej od dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości 

Marcinkowo, 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 137/2020 (1258): w dniu 22 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicy 

miejscowości Gierłoż, gmina Kętrzyn, 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 138/2020 (1259): w dniu 22 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbek pobranych od trzech padłych dzików znalezionych w 

okolicach miejscowości Pogrodzie, gmina Tolkmicko, powiat elbląski, 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 139/2020 (1260): w dniu 22 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbki pobranej od dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości 

Klimki, 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 140/2020 (1261): w dniu 22 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicy 

miejscowości Przybyłowo, 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 141/2020 (1262): w dniu 22 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w mieści Elbląg, 

gmina Miasto Elbląg, powiat Elbląg, 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 142/2020 (1263): w dniu 22 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbek pobranych od pięciu padłych dzików znalezionych w 

mieście Elbląg, gmina Miasto Elbląg, powiat Elbląg, 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 143/2020 (1264): w dniu 22 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w mieście Elbląg, 

gmina Miasto Elbląg, powiat Elbląg, 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 144/2020 (1265): w dniu 22 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicy 

miejscowości Koniewo, gmina Lidzbark Warmiński, 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 

materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 145/2020 (1266): w dniu 22 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicy 

miejscowości Wichrowo, gmina Dobre Miasto, 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 146/2020 (1267): w dniu 22 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicach 

miejscowości Derc, 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 147/2020 (1268): w dniu 22 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicach 

miejscowości Dąbrówka Wielka, gmina Dywity, 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 148/2020 (1269): w dniu 22 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbek pobranych od dwóch padłych dzików znalezionych w 

okolicy miejscowości Międzylesie, gmina Dobre Miasto, 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 149/2020 (1270): w dniu 22 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicach 

miejscowości Studzianka, 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 150/2020 (1271): w dniu 22 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicach 

miejscowości Wysoka Dąbrowa, gmina Kolno, 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 151/2020 (1272): w dniu 22 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicach 

miejscowości Krzyżany, 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 152/2020 (1273): w dniu 22 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicach 



Jeziora Błękitnego, gmina Orzysz, 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 153/2020 (1274): w dniu 22 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicach 

Jeziora Błękitnego, gmina Orzysz, 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 154/2020 (1275): w dniu 25 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbki pobranej od dzika odstrzelonego w okolicach Popielna, 

gmina Ruciane-Nida, 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 przeciwciał 

przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 155/2020 (1276): w dniu 28 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w mieście Elbląg, 

gmina Miasto Elbląg, powiat Elbląg, 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 156/2020 (1277): w dniu 28 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicy 

miejscowości Jelenia Dolina, gmina Miasto Elbląg, powiat Elbląg, 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 157/2020 (1278): w dniu 28 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbek pobranych od czterech padłych dzików znalezionych w 

okolicach miejscowości Galiny, 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 158/2020 (1279): w dniu 28 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicy 

miejscowości Lisuny, gmina Mikołajki, 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 159/2020 (1280): w dniu 22 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicy 

miejscowości Wichrowo, gmina Dobre Miasto, 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 160/2020 (1281): w dniu 25 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbki pobranej od dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości 

Piękne Łąki, gmina Gołdap, powiat gołdapski, 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 161/2020 (1282): w dniu 28 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbki pobranej od dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości 

Ryn Reszelski, gmina Kolno, 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 162/2020 (1283): w dniu 28 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbek pobranych od trzech padłych dzików znalezionych w 

okolicy miejscowości Lisuny, gmina Mikołajki, powiat mrągowski, 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). 

 

 


