
Komunikat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o wykryciu                                                       

190-211/2020 (1311-1332) 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 190/2020 (1311): w dniu 3 lutego 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbek pobranych od dwóch padłych dzików znalezionych w 

okolicach miejscowości Lamkowo, gmina Barczewo, 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 191/2020 (1312): w dniu 7 lutego 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicach 

miejscowości Stoczek, gmina Kiwity, 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 192/2020 (1313): w dniu 3 lutego 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbki pobranej od dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości 

Rubno, 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 193/2020 (1314): w dniu 3 lutego 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbki pobranej od dzika odstrzelonego w okolicy 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 badanej próbce stwierdzono obecność materiału 

genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 194/2020 (1315): w dniu 3 lutego 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbki pobranej od dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości 

Chojnowo, 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 195/2020 (1316): w dniu 3 lutego 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbki pobranej od dzika odstrzelonego 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 196/2020 (1317): w dniu 6 lutego 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań 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 przeciwciał 

przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 197/2020 (1318): w dniu 7 lutego 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicach 

miejscowości Łobzowo, gmina Sępopol, 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 198/2020 (1319): w dniu 7 lutego 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbek pobranych od 4 padłych dzików znalezionych w okolicach 

miejscowości Łędławek, gmina Bisztynek, 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 199/2020 (1320): w dniu 7 lutego 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicach 

miejscowości Jurki, 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 200/2020 (1321): w dniu 7 lutego 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego 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 badanej próbce 

stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń 

(ASFV); 

Przypadek 201/2020 (1322): w dniu 7 lutego 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbek pobranych od 20 padłych dzików znalezionych w okolicach 

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 badanych próbkach stwierdzono obecność 

materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 



Przypadek 202/2020 (1323): w dniu 7 lutego 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbek pobranych od 4 padłych dzików znalezionych w okolicach 

miejscowości Siedliska, gmina Ełk, 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 203/2020 (1324): w dniu 7 lutego 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbek pobranych od pięciu padłych dzików znalezionych w 

okolicach 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 badanych próbkach stwierdzono 

obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 204/2020 (1325): w dniu 7 lutego 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego 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 badanej próbce stwierdzono obecność materiału 

genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 205/2020 (1326): w dniu 7 lutego 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 206/2020 (1327): w dniu 7 lutego 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbek pobranych od dwóch padłych dzików znalezionych w 

okolicach 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 badanych próbkach stwierdzono 

obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 207/2020 (1328): w dniu 7 lutego 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbek pobranych od czterech padłych dzików znalezionych w 

okolicach miejscowości Sarna, gmina Małdyty, 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 208/2020 (1329): w dniu 7 lutego 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbek pobranych od pięciu padłych dzików znalezionych w 

okolicach miejscowości Kulinowo, 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); 

Przypadek 209/2020 (1330): w dniu 7 lutego 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbek pobranych od dziewięciu padłych dzików znalezionych w 

okolicach miejscowości Zalesie, gmina Małdyty, 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 210/2020 (1331): w dniu 7 lutego 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbek pobranych od dwóch padłych dzików znalezionych w 

okolicach miejscowości Dobrocin, gmina Małdyty, 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 211/2020 (1332): w dniu 7 lutego 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego 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 badanej próbce stwierdzono obecność materiału 

genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV). 

 

 


