
Komunikat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o wykryciu                                                       

278-296/2020 (1399-1417) 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 278/2020 (1399): w dniu 17 lutego 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbek pobranych od dwóch padłych dzików znalezionych w 

okolicach miejscowości Zdory,  gmina Pisz, 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 279/2020 (1400): w dniu 17 lutego 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicach 

miejscowości Zdory,  gmina Pisz, 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 280/2020 (1401): w dniu 17 lutego 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicach 

miejscowości Chojnik, 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 281/2020 (1402): w dniu 17 lutego 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbek pobranych od dziesięciu padłych dzików znalezionych w 

okolicach 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 badanych próbkach stwierdzono 

obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 282/2020 (1403): w dniu 17 lutego 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbek pobranych od dwóch padłych dzików znalezionych w 

okolicach miejscowości Książnik, 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 283/2020 (1404): w dniu 17 lutego 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbek pobranych od dwóch padłych dzików znalezionych w 

okolicach miejscowości Książnik, 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 284/2020 (1405): w dniu 17 lutego 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbek pobranych od trzech 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 285/2020 (1406): w dniu 17 lutego 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbek pobranych od pięciu 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 286/2020 (1407): w dniu 17 lutego 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbki pobranej od dzika odstrzelonego w okolicach miejscowości 

Olszanka, gmina Kowale 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 287/2020 (1408): w dniu 17 lutego 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbki pobranej od dzika odstrzelonego w okolicach miejscowości 

Wężewo, gmina Kowale 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 288/2020 (1409): w dniu 17 lutego 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicach 

miejscowości Królewo, 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 289/2020 (1410): w dniu 17 lutego 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbek pobranych od dwóch padłych dzików znalezionych w 

okolicach miejscowości Nowy Dwór, 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 290/2020 (1411): w dniu 17 lutego 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbki pobranej od dzika odstrzelonego w okolicach miejscowości 

Miejska Wieś, 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 291/2020 (1412): w dniu 17 lutego 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbki pobranej od dzika odstrzelonego 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 292/2020 (1413): w dniu 17 lutego 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego 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 293/2020 (1414): w dniu 17 lutego 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicach 

miejscowości Naryjski Młyn, 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 294/2020 (1415): w dniu 17 lutego 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbki pobranej od dzika odstrzelonego 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 295/2020 (1416): w dniu 17 lutego 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicach 

miejscowości Wityny, 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 296/2020 (1417): w dniu 14 lutego 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbki pobranej od dzika odstrzelonego w okolicach miejscowości 

Jagoty, gmina Lidzbark Warmiński, powiat lidzbarski, województwo warmińsko-

mazurskie – na obszarze zagrożenia (niebieski) – określonym w części III załącznika 

do decyzji KE 2014/709/UE. W badanych próbkach stwierdzono obecność 

przeciwciał przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń (ASFV). 

 


