
Informacje nt. przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za okres 17.06 – 23.06.2019 
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Opis przypadku Lokalizacja miejsca znalezienia/odstrzału Diagnostyka w kierunku ASF 

 
Unieszkodliwienie zwłok 

(sposób i data) 
Opis dzików 

(liczba, płeć, waga, wiek) 

Dzik padły*/ 
odstrzelony 

 
* w przypadku 
dzika padłego 

stan zwłok: 
+ - świeże; 

++ - w stanie 
umiarkowaneg

o rozkładu; 
+++ - w stanie 
zawansowane
go rozkładu; 

C  - całe; 
CX -  

objedzone; 
K - kości i skóra 
W – dzik zabity 

w wypadku 
komunikacyjny

m 

Miejscowość 
(gmina, powiat, 
województwo) 

Odległość 
od granicy 
państwa 

(w 
przybliżeni

u): 
PL/BY – 
Białoruś, 
PL/UA -  
Ukraina 
PL/LT – 
Litwa 

PL/RU - 
Rosja 

Przypadek 
położony w 
obszarze: 

 
(zgodnie z decyzją 

wykonawczą 
Komisji 

2019/1031   
z  21 czerwca  

2019 r. 
zmieniającą 
załącznik do 

decyzji 
2014/709/UE) 

Data oraz 
godzina* 
wysłania 

próbek do 
laboratoriu

m 
*(r- do 
godziny 
12.00 
p – po 

godzinie 
12.00) 

Data 
stwierdzenia 
przypadku 

Rodzaj 
badania, 

wynik 

2019/1290  
 

1 szt.: płeć nieokreślona, 18 m-
cy 

padły 
K 

Konary (Warka, 
grójecki, mazowieckie) 

 
objęty 

ograniczeniami 
11.06.2019 

p 
17.06.2019 RT-PCR  + 

Zwłoki przekazane do 
utylizacji 

10.06.2019 

2019/1291  1 szt.: samiec, 1 rok,  35 kg 
padły 

C+ 

Bugi (Lidzbark Warmiński, 
lidzbarski, warmińsko-

mazurskie) 

18 km 
PL/RU 

objęty 
ograniczeniami 

12.06.2019 
p 

17.06.2019 RT-PCR  + 
Zwłoki przekazane do 

utylizacji 
12.06.2019 



2019/1292  1 szt.: płeć nieokreślona 
padły 

K 
Elbląg (Elbląg, elbląski, 
warmińsko-mazurskie) 

36 km 
PL/RU 

objęty 
ograniczeniami 

11.06.2019 
p 

17.06.2019 RT-PCR  + 

Zwłoki unieszkodliwone 
pod nadzorem PLW w 

Elblągu  
10.06.2019 

2019/1293  

1 szt.: płeć nieokreślona, 

30kg, 6 m-cy 
padły 

K 

Sobienie Szlacheckie 
(Sobienie Jeziory, otwocki, 

mazowieckie) 
 

objęty 
ograniczeniami 

11.06.2019 
p 

17.06.2019 RT-PCR  + 

Zwłoki unieszkodliwone 
pod nadzorem PLW w 

Otwocku 
11.06.2019 

2019/1294  
1 szt.: samiec, 40 kg, 1 rok padły 

CX++ 
Rudno (Kołbiel, otwocki, 

mazowieckie) 
 

objęty 
ograniczeniami 

11.06.2019 
p 

17.06.2019 RT-PCR  + 

Zwłoki unieszkodliwone 
pod nadzorem PLW w 

Otwocku 
13.06.2019 

2019/1295  

2 szt.: 
1) płeć nieokreślona, ok. 2 lat, 

ok. 30 kg 
2) płeć nieokreślona, ok. 3 lat, 

ok. 30 kg 

padłe 
2 szt. K 

Gordejki (Olecko, olecki, 
warmińsko-mazurskie) 

31,83 km 
PL/RU 

objęty 
ograniczeniami 

12.06.2019 
p 

18.06.2019 RT-PCR  + 

Zwłoki unieszkodliwone 
pod nadzorem PLW  

w Olecku 
12.06.2019 

2019/1296  1 szt.: płeć nieokreślona,  3 lata 
padły 

K 
Łaszówka (Kozienice, 

kozienicki, mazowieckie) 
 

objęty 
ograniczeniami 

13.06.2019 
p 

18.06.2019 RT-PCR  + 
Zwłoki przekazane do 

utylizacji 
13.06.2019 

2019/1297  1 szt.: płeć nieokreślona, 40kg 
padły 
CX++ 

Toczyska (Stoczek 
Łukowski, łukowski, 

lubelskie) 

90 km 
PL/BY 

objęty 
ograniczeniami 

18.06.2019 
r 

21.06.2019 RT-PCR  + 
Zwłoki przekazane do 

utylizacji 
18.06.2019 

2019/1298  
1 szt.: samiec, ok. 40 kg, ok. 1 

roku 
padły 

C+ 

Jeziernia Podbełżec 
(Tomaszów Lubelski, 

tomaszowski, lubelskie) 

17  km 
PL/UA 

poza obszarami 
19.06.2019 

p 

 
22.06.2019 

 
RT-PCR + 

Zwłoki przekazane do 
utylizacji 

19.06.2019 

2019/1299  
1 szt.: płeć nieokreślona, ok. 1 

rok, 40 kg 
padły 
K+++ 

Wiszenki Kolonia 
(Skierbieszów, zamojski, 

lubelskie) 

35 km 
PL/UA 

zagrożenia 
18.06.2019 

r 
21.06.2019 RT-PCR + 

Zwłoki przekazane do 
utylizacji 

17.06.2019 



 

2019/1300  1 szt.: samiec, ok. 20 kg, 6 m-cy 
padły 

C+ 

Nowe Polesie (Leoncin, 
nowodworski, 
Mazowieckie) 

 
objęty 

ograniczeniami 
17.06.2019 

r 
22.06.2019 RT-PCR  + 

Zwłoki przekazane do 
utylizacji 

15.06.2019 

2019/1301  1 szt.: płeć nieokreślona 
padły 
CX+++ 

Rososz (Cegłów, miński, 
mazowieckie) 

 
objęty 

ograniczeniami 

 
17.06.2019 

r 
 

22.06.2019 RT-PCR  + 
Zwłoki przekazane do 

utylizacji 
14.06.2019 

2019/1302  1 szt.: samica, 4 lata, 80 kg 
padły 
CX+++ 

Wiciejów (Cegłów, miński, 
mazowieckie) 

 
objęty 

ograniczeniami 
17.06.2019 

r 
22.06.2019 RT-PCR  + 

Zwłoki przekazane do 
utylizacji 

15.06.2019 

2019/1303  1 szt.: samica, 1 rok, 30 kg 
padły 

C+ 
Grzebowilk (Siennica, 
miński, mazowieckie) 

 
objęty 

ograniczeniami 
17.06.2019 

r 
22.06.2019 RT-PCR  + 

Zwłoki przekazane do 
utylizacji 

17.06.2019 


