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INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POMORSKI

WOJEWODZI(I LEKARZ WETERYNARII

Wojcicch 1)'yborvsl<i

Pomorskl Urząd Wojewódzki
Wydzlał Bezpieczeństwa
7 Zatządzan|a l(ryzysowego
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Dot, spra\\T Dr: pisnro z dDia:

Pomorski Wojervóclzki Lekarz Weterynarii informuje, iż Główny Lekarz Weterynarii
potwierdził wystąpicnic 1626 - 1664 przypadków afrykańskiego pomorll świri (ASF) u

dzikórv na telytolium Polski, na podstawie wynil<ów badari dostarczonych z laboratorium

referencyjnego ds. ASF w dniach 09-12 marca 2018r. Wykaz potwierdzonych przypadkórr'

ASF u dzików zostal przedstawiony w zalączonej tabeli.

Mapa z aktualną sytuacją epizootyc.,ną na terenie kraju znajduje się na stronic;

ht lps:/ / bip.rvetgirv. gov. Dl/ asf/ mapa /
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l. Informacje nt. Przypadków afrykańskiego pomoru świń {AsF) u dzików na.
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za okres 09.03 - 12.O3.2018r.

Wojewódzk i  Inspektorat  Weterynar i i  u l .  Na stoku 50,80-958 cdai lsk

tcl.: (58} 302.32.52, fax: {58l302'39-62. e.mail: rtiva8dansk.rńrv.gov.pl, rwrv.gdansktpiiv.gov.pl
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lnformacie nt. pr.YPadków aĘkańsk.|eto pomo.u świń lAsF} u d.ików na te'Ytorium Rfeaypospolitej Po|9kiei !a okres o9.o3 - 12.o3.2ol8 r.
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Opb pEypadku Lokalizacja mbjsca zralerienia/odstr.afu Dia€nosh'|€ w kierun|Q AsF

Uniesd(odliwbnie zwlok
(9o5ób i dąta)opis dzikótv

{|icóa, Pł€ś'
raga, w'tek)

ouik pąd|y/
odsirrelony

MIetsCouloć.
bmha, powia!
u.ojet!.ództuo)

od|egbćć od
tranrcy
państv.a

(w
przń|iź€niu}:

PVBY-
Białoruś,
PVUA.
Ubaina

PVLT- tjtwa
PVRU. Rosia

Pr.ypsdek
pobżorryw
obsrart€:

Data oraz
tpdzina*
u/ysłen.|a
pńbekdo

labo.atoaium
*(r- do go&iny

TLM
p - po godzhie

12"oot

Dąta
olrayrnanb

uryniku badań

Rodzaj badanĘ
wYnik

722lnr8

4 szt.: 1) 3 x
p|eć

nieokreś|ona,
o k . 7 k & 2 ) 1 x

pteć
n|eokreś|ona,

ok. 5 ks

psdte Nadbrzeż (Karc!€w,
otwocki. mazowieclde) objęty

ogranicfeniaml 05.032018 r 09.03.2018 RT-PCR + Zwloki przekazane do utylizac.ii
05.03.2018

76f7
723lmB

4 szt.: 1) deć
nieokreś|ona,

ok. 35 k& ok. I
roku, 2) pleć
nieok.eś|ona,
ok. 20 kg, ot. 1
roku, 3) płeć
nieokreś|ona,

ok. 50 k& ok. 1
roku, 4) samiec.
ok. 80 k& ok. 2

lat

padte
Kępa Nadbzeska
(Karczew, otwocki

mamwi€ckie)

objętY
ograniczeniańi

05.03.2018 r 09.03.2018 RT-PCR + zw|oki pŻekazane do uty|ifacji
05.03.2018



1628
TZ4lmLA

1 szl: płec
nieokeś|ona, oŁ
70Ęok.3|a t

paary
Jędnejki {KaIinowo,
elcki, warmińsko-

mazurskie)

51km
PVBY

objęty
ograniczeniami 05.03.2018 p 09.03.2018

RT-PCR + Zwloki przekazane do utylizacii
05.03.2018

7f5/2O78

1sft.:samica,
ok.20 kg paory

Hruskie
(Sztabin, augustowski,

podlaskie)

23,3 km
PVBY objęty

ogranicfeniami 05.03.2018 p 09.03.2018
RT-PCR +

Zwloki unieszkodliwione pod
nadzorem PLW w Augustowie

05.03.2018

1630
72612074

1szt.i samka,
oL 15 kg padv

Roztoka (Leszno,
warszawski eacńodni,

mazowid<iel

objęty
ogra n iczenia mi

os.03-2018 p
()9.03.2018 RT-PCR + zwłoki pŹekazane do utylizacji

02.03.2018

1531
72 20t8

2 zt.: 1} płec
nieokreślona, oŁ
30 k& ok 1 roku.

2) pteć
nieokeś|ona, oŁ
1m k. ok.3 lat

p6dfe
Sawin (Sawin,

chelmski, lubelskie)
18 km
PVUA

obięty
ograniczeniami

05.03.2018 r

09.03.2018 RTłCR + zwło|d pŻekazane do uty|iza€,ii
0s.03.2018

1632
7zalmB

4 s z Ł : 1 ) 2 x
pteć

nieokreślona, ok
25 Ę ok. 1rcku,

2)2 x pteć,
waBa, wiek
n|eokreś|ona

padte
Zamolodycze (Stary
Bfus, włodawski

lubelskie)

243 krn
PVBY

obięty
o8raniczeniami 06.03.2018 r 09.03.2018 RT.PCR +

ałvbki pnekazane do uMizacji
07.03.2018

1633
7'9.l2SL8

l szL:
sami€c, ok 50
|€ oŁ 1 roku

padty

Gniewkowo (Górowo
llaweckie.

bartoszycki,
warmińsko-
mazurskie)

7,7 km
PVRU

ob'ęty
o8raniaeniami 05.03.2018 p 09.03.2018 RT-rcR + zwtoki pąekaane do uty|izacji

05.03.2018

1634
l3O/2OLA samica, ok. 90

k& ok. 3 lat
padty

Ciecisrew
(Konstancin-Jeziorna,

piaseczyński,

objętv
ograniczeniami

05.03.2018 r 10.03.2018 RT-PCR + zwłoki przekazane do utylizac'ii
04.03.2018



matowieckie)

1535
BVnta

7 szt.:
1) 3 x płeć,
waga, wi€k

nieokreś|one,
2) płeć

nieokreś|ona,
ok. 20 k€;

3) samica, ok-
60 k& oh 3 |aĘ

a) deć
nieokeś|ona,
oŁ l{) kg, 5}

p|eć
n leokeś|ona,

ok, 50 kc

Padłe

Obory (Konstancin-
Jezio.n3, plasec.Yński,

mazowieckie)
objęty

ograniczeniami
05.03.2018 r

ł

10.03.2018 RT-PCR + zwłoki przekazane do utylizacji
03.03.2018

1636
BunA

7 szt.:
1) samica, ol.

80 k& ok. 4 lat,
2} pteć

nieokreś|ona.
oŁ 20 k& ok. 6
m.cy, 3) płai
n|€określona,

ok. 35 k& ok. 1
roku,

a) $mica, ok-
100 k& oŁ 4

tet,
5} płeć

nieokreś|ona.
ok. 20 ke; ok. 7

m-cY,

padłe

Moc.ydłów (Góra
(alwaria,

piaseczyński
mazoMeckie)

objęty
ograniczeniami

05-03.2018 r 10.03.2018 RT.PCR + Zwloki pnekazane do utylizacji
03.03.2018



6} 2 x pleć
nieokreś|ona,

ok. 20 k& ok. 8
m-ry

1637
733lmla

1szt,: samiec,
ok' 80 k& oŁ 2

ult
padły

RadzikóW (B|onie,
warszawśki fadtodni

mazowięckie)

objętv
ogra n iczen ia m i 05.03.2018 p 10.03.2018 RT-PCR + zwloki pft ekazane do utylizacji

02.03.2018

1638
73412078

I szt.: samica,
ok. 20 kg, ok. 4

m-cy
padv

stanisławów (Leoncin,
nowodworski,
mazowieckie)

ob'ęty
ograniczeniami 05.O3-2018 r 10.03.2018 RT-PCR +

zwloki przekazane do utylizacji
03.03.2018

1639
735/2018

2 srt.:1)samiec,
oŁ 80 |€, ok.2

lat,
2) samka, ok 40
k*, ok.1 roku

padłe

Teren m. st- Warszawy
(dzielnica ZoliboE,

województwo
rnazowieckie)

objętY
ogGlniczeniami 05.03.2018 r 10.03.2018 RT-PCR + Zwloki przekazane do utylizacji

02.03.2018

\ffi
73612074

15zl; płec
nieo|qeśbna, oL

60 kg, ok. 1,5
roKu

padv

T€ren m. st' Warszawy
(dzielnica Ta.chomin-

BiałoĘka,
woiewództwo
mazov/ieckie)

objęty
ograniczeniarni

05.03-2018 r 10.03.2018 Rr-PcR ł Zwtoki przeka.ane do utylizacji
02.03.2018

737ln\a

2 s.t.:
l) samica, ok.

30 |€ ok. 1 roku,
2) samiec, ok 35

ka. ok 1 roku

pedle

Du|sin (Górowo
llaweckie,

bartoszycki,
warmiń5ko.
mazurskie)

2,1 km
PVRU

objęty
ogrdniczeniami 05.c1.2018 p 10.03.2018 RT-PCR + Zwloki pEekazane do utylizacji

04_03.2018

1€/,2
B8r2O18

2 szt.:
1} sómica. oL 60
lg, ok. 2 lat 2)
samica, ok,70
ks, ok 2 lat

padle

Piersele (Eartoszyce,
ba rtoszyc{d.
warmińsko.
mazurskie)

0.7 km
PVRU

ocnlonnv 06.03.2018 p 10.c1.2018 RT-PCR + zwłoki przekazane do uty|izacii
06.03.2018



1643
73912O7A

2szt.:2xpłeć
nieokreś|ona, oL
70 kE; ok. 2lat

padte Upówka (vvyryki.
włodawski, IubeIskie)

1ą1 km
PVBv zagrożenia 06.03.2018 r 10.03.20t8

RTłCR +
Zwloki przekazane do utylizacji

01.03.2018

7ą4
7Ęl2ol8

2 szt.: 2 x pleć
nieokreślona, oŁ

l roku
padł€ Kaplonosy (Wyryki,

!./'łodawski, Iube|skie)
15,8 km
PVBY zaBrożenia 0ffi3-2018 r 10.03.2018 RT-PCR + Zwloki ptzekazane do utylizacii

01.03.2018

164s
74u20!a

7 'n.i7,<płeć
nieokreslo na, ok
2070 k& oŁ 1.2

litt

padle
Homs! a Kolonia

(vvyryki, wtodawski,
lubel*ie)

23,1km
PLIBY zagrofenE 0ffi3-2018 r 10.03.2018 RT+CR +

zwloki przekazane do utylizacji
07.o3.2018

7646
74ZnO78

4szt,i
1) pteć

nieokrEś|ona, ok.
50 k& ok. 2 ht,

2)2 x pteć
nieokreśona, o|c
70 kg, ok. 3 lat,

3) ptec
nieokreś|ona, ok
50 ke, olc 2 lat

paofe Łóf ki (Dre|óM/, bialski,
lubelskje)

46 km
PVBY zagrozenra 05.03.2018p 10.03.2018

RT-PCR + zwloki przekazane do utylizacji
06.03.2018

7&7
14312O7a

1 szL: samica,
ok. 60 kg

padly
Bedlno (RadM

Pod|aski, radzyńskl
lubelskie)

57,8 km
PUBY Zagrożenia 06.03.2018 p 10.03.2018 RT-PCR + zwlokj pnekazane do utylizacii

06.03.2018

1648
7Ą4l2o7a

1szt,: samiec,
ok. 40 k€; ok. 2

lat
padty

Giedawy (Lelkowo,
braniewski,
warmiń5ko-
mazurskie)

1r,) Km
PVRU objęty

ogran iczenia mi
06.03.2018 r 10.03.2018 RT-PCR +

.zwłoki przekazane do uty|izacji
03.o3.2018

76/'9
755l2O7A

1szt.: samiaa,
ok. 30 kg, ok. 1

roku

padłY

Górd Ka|waria (Góra
Ka lwaria,

piaseczyński,
marowieckie)

objęty
ogranacreniami

07.03.2018 r 12.03.2018 RT-PCR + zwloki prŹekazane do
utylizacji05.03.2018



1650
156l2pta

1 szt.: samica,
oŁ 70 kg, ok' 2

lata
padty

xonśancin Jeziorna
(Gmina Konstańcin

Jezioma, piaseczyńsli.
mazowieckie)

objęty
oBranicreniami

07-03.2018 r 12.03.2018. RT-PCR .l Zwloki pzekazane do
utylizacji 05.03.2018

tD)l

7s7l2o1a

1 s.r; płec
nieokreś|ona, ok
45Ę'ok1roku

padły

Teren m. st. Warszalray
(dzielnica Bialol*a,

woiewództwo
mazowieckie)

objęty
ogrón iczen ia mi

06.03.2018 r 12.03.2018
RTłCR + Zwloki przekazane do utylizacji

06.03.2018

758/2018

1 sft.; samiec,
olc 45 l(g , ok. I

roku
paĄ

TerEn m- st. Wa6zawy
(dielnica Biela.ry,

województ'ło
mazowieclde)

oblęlY
ograniaen'tami 06.03.2018 r

12.03.2018
RT+CR + zwłoki p|z€kazane do uty|izacii

05.03.2018

1653
7s9lz0r8

2 s.t,: 1) samica,
ok 35 kg, ok. I
roku, 2) samica,
ok. 45 l(B ok. 1,5

roku

padle

Teren m. sL Warszary
(dzielnica Bernowo,

wojewfiztwo
mazowieckre)

objęty
ogranieeniami

06.03.2018r 12.03.2018
RT-PCR+ zrłtoki przekazane do uvizacji

05.03.2018

15tl
7@/?f.78

4 sąt.: 1) samiec,
ok 15 kg, ok. 2
|aĘ 2) samica,
ok 20 kg, ok. 2

let,3)2xsarnica,
o|c100 Ęok' 5

lat

padte
Jabfonna - las Bukowiec
(JaHonm. legionor,vski,

mazowieckie)

objętY

ograniczeniami 07.03.2018 r
12.03.2018

RTłCR + Zwloki przekazane do uvizacji
05.03.2018

1555
76U2O1A

1 szt.i samiec,
ok. 50 kg, ok- 2 padły

Skierdy (Jablonna,
letionowskj,
mazowieclie)

obięty
ograniczeniami 07.03.2018 r

12.03.2018
RT+CR + zu/łoki pr.ekazane do uMizacji

o7.o3-2018

1656
76UnLa

1 szt.: sami(a,
oŁ 70 kg, ok 2

lat

odstrzelony
Wandopol,

(|Gnstar'tynów, bblski,
I'Jbel*iel

75 km
PVBY fagrożenia 05.03.2018 p

12.03.2018 RT.PCR -
EL|sA ł
IPT +

ZMoki przekazane do utyl'rzacji
13.03.2018



763/2078

25d':2xpleć,
waga. wiek

nieokreślone
paore B€zwo|a (wohyń'

radzyriskj, lubelskie)
4s,6 km
PVBY

objęty
oBrdniczeniami

08.03.2018 p 12.03.2018 RT-PCR + aMłoki przekazane do uvizacji
08.03,2018

76412078

3szt.:3xptec
nieokreś|ona, olc
30 k& ok 1 roku

padłe

Rezerwdt Przwody Jata
ok' mieiscowości ŻdżarY

{ŁukóW, fukowski.
lubelskie)

95 km
PUBY

objęty
ograniczeniami

08.03.2018 r
12.03.2018 RT-PCR +

Zwloki unieszkodliwione pod
nadzorem PLWw tukowie
06.03.2018 07.03.2018

1659
765l2O7A

2 gL: 1) płeć
nieokeś|ona, ok
60 k& ok. 2 lat

2) płeć
nieokreś|ona, ok
80 ks, ok. 3 lat

padle

Marysin (Ruda-Huta,
chełmski, IubeIskie) 2,7 km

PVUA
objęty

oErdniczeniami

07.O3.2o7a r

12.03.2018 RT-PCR+ zwłoki pEekezane do uty|izacji
06.03.2018

16@
76f.l?fra

5 szL:
1)samica, ok 50
|(& oŁ 1 ro|o,

2)samica, ok- 40
lę! ok 1 roku,

3)sami@, ok. 50
|€ ok 2 |at,

4) samieg ok.40
Ę; ok. 1. roku,
5) samiec, ok.
30, ok I roku

padle

są8nĘ (Górowo
llaweckie,

bartoszycki,
warmińsko-
mazurskie)

6,3 km
PVRU

objętY
ogrdn iczenaami

07.03.2018 p
12.03.2018

RT-PCR + Zwtoki przekazane do utylizacii
06-03.2018

767nlra

5 szL:
1) 2x lamica,ok.
30 k& oŁ 912

m-qy, 2) samica,
ok. 40 k* ok $

padłe

Szalmia (Ploskinia,
braniewski,
warmińsko.
marurskie)

1Ąs km
PVRU ójęty

ograniczeniami 06.03-2018 r 10.03,2018
13.03.2018

RT-PCR+
zwłoki pnekafano do uty|izacji

02.03.2018
05.03.2018



12 m{y, oŁ 20
|(&oŁ 912 m-

cy, 4) samiec, ok.
20 k& ok. l roku

7ffi2
7&lml3

6sń.:5x p|eć

nieokreś|ona, oŁ
15-20 k& ok 1

roku
padte

Kolacze Xolonia (stary
Brut wtodawski,

lubelskie)

17,8 km
PVBY

objęty
ognlniąeniami 08.03.2018 r 12.03.2018 RT-PCR + Zwloki pr2ekazane do utylizacji

09.03.2018

1653
769120!A

65ń.:5xplec
n.eokreś|ona, oŁ
2'mk&oł.1.2

lata

padte lubou/b.z (Stary Brut
w|odawskl |ub€|skie)

19 km
PVBY

obiętv
ograniczeniami 08.03.2018 r 12.03.2018 RT-PCR +

Zudoki przekazane do utylizacia
07.03.2018

1&
Tml2otE

1sn.: płeć
nieokrcślona, o|C

50 kg
paĄ B€żwola Wohń,

rddzytiski, lubelskie)
45,9 km
PVBY

obięty
ogranieeniarni B.03.2m8 p 12-03.2018 RT+CR + zwloh. pĘekazane do uĘ|izacii

08.03.2018


