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Informacje nt. przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za okres 24.09 – 30.09.2018 

N
r 

p
rz

yp
ad

ku
 

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 
umiarkowanego 

rozkładu; 
+++ - w stanie 

zawansowanego 
rozkładu; 
C  - całe; 

CX -  objedzone; 
K - kości i skóra 
W – dzik zabity 

w wypadku 
komunikacyjnym 

Miejscowość 
(gmina, powiat, 
województwo) 

Odległość od 
granicy 

państwa 
(w 

przybliżeniu)
: 

PL/BY – 
Białoruś, 
PL/UA -  
Ukraina 
PL/LT – 
Litwa 

PL/RU - 
Rosja 

Przypadek położony w 
obszarze: 

 
(zgodnie z decyzją 

wykonawczą Komisji 
2018/1282  

z 21 września 2018 r. 
zmieniającą załącznik 

do decyzji 
2014/709/UE) 

 
 
 
 
 

Data oraz 
godzina* 

wysłania próbek 
do laboratorium 
*(r- do godziny 

12.00 
p – po godzinie 

12.00) 

Data 
stwierdzenia 
przypadku 

Rodzaj 
badania, 

wynik 

2851 
2018/1947 

1 szt.: samiec 60 kg, 2 
lata 

padły 
C++ 

Osińska Buda 
(Nowinka, 

augustowski, 
podlaskie) 

38.7 km 
PL/BY 

objęty ograniczeniami 

 
17.09.2018 

p 
 

24.09.2018 
 

RT-PCR + 

Zwłoki unieszkodliwione 
pod nadzorem PLW   

w  Augustowie 
14.09.2018 

2852 
2018/1948 

1 szt.: samica, 2 lata, 
50 kg 

odstrzelony 

Drażniew 

(Korczew, 

siedlecki, 

mazowieckie) 

33 km 
PL/BY 

zagrożenia 17.09.2018 
p 

24.09.2018 ELISA + 
IPT + 

Zwłoki przekazane do 
utylizacji 

26.09.2018 
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2853 
2018/1949 

1 szt.: samica, 
6 m-cy, 28 kg 

padły 
C+ 

Warszawa 
(Wilanów, 

mazowieckie) 
 objęty ograniczeniami 

 
 

19.09.2018 r 
24.09.2018 RT-PCR + 

Zwłoki przekazane do 
utylizacji 

18.09.2018 

      2854 
2018/1950 

1 szt.: samiec, 2,5 
roku, 70 kg 

padły 
C++ 

Rodnowo 
(Bartoszyce, 
bartoszycki, 
warmińsko-
mazurskie) 

14 km 
PL/RU 

zagrożenia 
 

 
 

19.09.2018 
P 

24.09.2018 RT-PCR + 
Zwłoki przekazane do 

utylizacji 
18.09.2018 

2855 
2018/1951 

1 szt.:  samica, 6 m-cy, 
18 kg 

odstrzelony 

Kałki (Srokowo, 
kętrzyński, 

warmińsko-
mazurskie) 

1 km 
PL/RU zagrożenia 

 
17.09.2018 

p 
24.09.2018 

ELISA + 
IPT + 

Zwłoki przekazane do 
utylizacji 

25.09.2018 

2856 
2018/1952 

1 szt.: samica, 15 kg, 
6 m-cy 

odstrzelony 

Baniocha (Góra 

Kalwaria, 

piaseczyński, 

mazowieckie) 

 objęty ograniczeniami 
20.09.2018 

r 
25.09.2018 IPT + 

Zwłoki przekazane do 
utylizacji 

26.09.2018 

2857 
2018/1953 

1 szt.: samica, 15 kg, 
6 m-cy 

odstrzelony 

Baniocha (Góra 

Kalwaria, 

piaseczyński, 

mazowieckie) 

 objęty ograniczeniami 
20.09.2018 

p 
25.09.2018 IPT + 

Zwłoki przekazane do 
utylizacji 

26.09.2018 

2858 
2018/1954 

1 szt.: samica, ok 1 
roku, 19 kg, 

odstrzelony 

Lipowina 
(Braniewo, 
braniewski, 
warmińsko-
mazurskie) 

9,5 km 
PL/RU zagrożenia 

20.09.2018 
p 

27.09.2018 
 

ELISA +                    

IPT + 

Zwłoki przekazane do 
utylizacji 

28.09.2018 
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2859 
2018/1955 

1 szt.: samica, 2 lata, 
50 kg 

odstrzelony 
Kaplonosy (Wyryki,  

włodawski, 
lubelskie) 

13,6 km 
PL/BY 

zagrożenia 
26.09.2018 

r 
28.09.2018 

 
ELISA + 
IPT + 

 

Zwłoki przekazane do 
utylizacji 

01.10.2018 


