
Komunikat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o wykryciu                                                       

40-76/2020 (1161-1197) 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 40/2020 (1161): w dniu 14 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbek pobranych od dwóch padłych dzików znalezionych w okolicy 

miejscowości Jagodno, 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 41/2020 (1162): w dniu 14 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbek pobranych od dwóch padłych dzików znalezionych 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 badanych 

próbkach stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego 

pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 42/2020 (1163): w dniu 14 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbek pobranych od sześciu padłych dzików znalezionych 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 badanych próbkach stwierdzono obecność materiału 

genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 43/2020 (1164): w dniu 14 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbek pobranych od sześciu padłych dzików znalezionych 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 badanych 

próbkach stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego 

pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 44/2020 (1165): w dniu 14 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

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

materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 45/2020 (1166): w dniu 14 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 46/2020 (1167): w dniu 14 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicy 

miejscowości Dąbrowa, 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 47/2020 (1168): w dniu 14 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbek pobranych od trzech padłych dzików znalezionych w okolicy 

miejscowości Klugajny, 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 48/2020 (1169): w dniu 14 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 49/2020 (1170): w dniu 14 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 50/2020 (1171): w dniu 14 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 51/2020 (1172): w dniu 14 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbek pobranych od dwóch padłych dzików znalezionych w okolicy 

miejscowości Dobre Miasto, gmina Dobre Miasto, powiat olsztyński, 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 52/2020 (1173): w dniu 14 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbek pobranych od dwóch padłych dzików znalezionych 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 badanych próbkach stwierdzono obecność 

materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 53/2020 (1174): w dniu 14 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 54/2020 (1175): w dniu 14 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbek pobranych od sześciu 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 badanych próbkach stwierdzono obecność materiału 

genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 55/2020 (1176): w dniu 14 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbek pobranych od trzech padłych dzików znalezionych w okolicy 

miejscowości Jagodno, 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 56/2020 (1177): w dniu 17 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 57/2020 (1178): w dniu 17 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbek pobranych od dwóch padłych dzików znalezionych w okolicy 

miejscowości Studnica, gmina Jeziorany, powiat olsztyński, 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 58/2020 (1179): w dniu 17 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicy 

miejscowości Radostowo, 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 59/2020 (1180): w dniu 14 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicy 

miejscowości Grądki, 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 60/2020 (1181): w dniu 14 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicy 

miejscowości Stary Cieszyn, 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 61/2020 (1182): w dniu 17 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbki pobranej od dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości 

Ruska Wieś, gmina Ełk, powiat ełcki, 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 62/2020 (1183): w dniu 17 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicy 

miejscowości Chojniak, gmina Ełk, powiat ełcki, 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 63/2020 (1184): w dniu 14 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbek pobranych od dwóch padłych dzików znalezionych w okolicy 

miejscowości Ząbrowiec, gmina Godkowo, powiat elbląski, 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 64/2020 (1185): w dniu 14 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbek pobranych od czternastu padłych dzików znalezionych w 

okolicy 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 65/2020 (1186): w dniu 14 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbek pobranych od dwóch padłych dzików znalezionych 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 badanych próbkach stwierdzono obecność 

materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 66/2020 (1187): w dniu 17 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbki pobranej od dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości 

Pagórki, 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 przeciwciał 

przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 67/2020 (1188): w dniu 14 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 68/2020 (1189): w dniu 14 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbek pobranych od jedenastu padłych dzików znalezionych 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 badanych próbkach stwierdzono obecność 

materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 69/2020 (1190): w dniu 17 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicy 

miejscowości Wierzba, 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 70/2020 (1191): w dniu 17 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicy 

miejscowości Warnowo, 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 71/2020 (1192): w dniu 17 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbki pobranej od dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości 

Wyszowate, gmina Miłki, 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 przeciwciał przeciwko 

wirusowi afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 72/2020 (1193): w dniu 17 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicy 

miejscowości Pańska Wola, gmina Wydminy, 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 73/2020 (1194): w dniu 17 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbki pobranej od dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości 

Rudówka, 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 74/2020 (1195): w dniu 17 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbki pobranej od dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości 

Skorupki, 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 75/2020 (1196): w dniu 17 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbki pobranej od dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości 

Gruda, 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 przeciwciał przeciwko 

wirusowi afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 76/2020 (1197): w dniu 17 stycznia 2020 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbki pobranej od dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości 

Burkarty, 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 przeciwciał przeciwko 

wirusowi afrykańskiego pomoru świń (ASFV). 

 



 


