
Komunikat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o wykryciu                                                       

21-39/2020 (1142-1160) 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 21/2020 (1142): w dniu 9 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicy 

miejscowości Stary Dwór, 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 22/2020 (1143): w dniu 9 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicy 

miejscowości Drygały, gmina Biała Piska, 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 23/2020 (1144): w dniu 9 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbek pobranych od dwóch dzików padłych znalezionych w 

okolicy miejscowości Szechy Wielkie, gmina Pisz, powiat piski, województwo 

warmińsko-mazurskie – na obszarze 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 24/2020 (1145): w dniu 9 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbek pobranych od trzech padłych dzików znalezionych w okol. 

miejscowości Pianki, gmina Orzysz, powiat piski, 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 25/2020 (1146): w dniu 9 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicy 

miejscowości Wrony, gmina Giżycko, powiat giżycki, 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 26/2020 (1147): w dniu 9 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbki pobranej od dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości 

Sterławki Małe, gmina Giżycko, powiat giżycki, 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 27/2020 (1148): w dniu 9 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicy 

miejscowości Paluzy, 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 28/2020 (1149): w dniu 9 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

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

gmina Elbląg, 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 29/2020 (1150): w dniu 9 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicy 

miejscowości Ogrodniki, 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 30/2020 (1151): w dniu 9 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbek pobranych od dwóch padłych dzików znalezionych w 

okolicy miejscowości Kadyny, 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 31/2020 (1152): w dniu 9 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicy 

miejscowości Zimnochy, gmina Godkowo, 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 32/2020 (1153): w dniu 9 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicy 

miejscowości Nowa Ukta, 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 materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń 

(ASFV); 

Przypadek 33/2020 (1154): w dniu 9 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbek pobranych od jedenastu padłych dzików znalezionych 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 34/2020 (1155): w dniu 9 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicy 

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 35/2020 (1156): w dniu 9 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicy 

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 36/2020 (1157): w dniu 9 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbek pobranych od dwóch padłych dzików znalezionych w 

okolicy 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 37/2020 (1158): w dniu 9 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbek pobranych od dwóch padłych dzików znalezionych w 

okolicy 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 38/2020 (1159): w dniu 9 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbek pobranych od dwóch padłych dzików znalezionych w 

okolicy miejscowości Gilginia, 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 39/2020 (1160): w dniu 9 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbki pobranej od dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości 

Mierzejewo, gmina Mrągowo, 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). 

 

 


