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Cseh vakcina a Lyme-kór ellen
Bár a kullancsszezon csak tavasszal in-
dul, a Cseh Köztársaságban már meg-
kezdõdött a kampány a kullancsos
encephalitis ellen, arra ösztönözve az
embereket, hogy idõben oltassák be
magukat – olvasható a radio.cz oldalon. 

Hordoz azonban a kullancs egy má-
sik betegséget is, a Lyme-kórt, ami, ha
kezeletlen marad, súlyosan károsíthatja
az ember egészségét, különösen az
idegrendszert és az izületeket. Eddig er-
re a kórra vakcina még nem állt rendel-
kezésre. Most azonban változás követ-
kezhet be, mivel a moraviai Biovita vál-
lalat az olmützi Palacky Egyetemmel
együttmûködve, befejezte egy Lyme-
kór elleni oltóanyag kifejlesztését.

A Cseh Köztársaságban, az utóbbi
években emelkedõben a kullancsos
esetek száma. Korábban a kullancs el-
terjedése inkább az alacsonyabban
fekvõ vidékeken volt jellemezõ, ma
már azonban megtalálhatóak szinte
egész Csehország területén. A kullan-
csok számszerû növekedésével együtt
nõ a kullancstól fertõzõdöttek, az
encephalitises és borreliosisos esetek
száma is. A Biovita már foglalkozik ku-
tyák és macskák Lyme-kóros megbete-
gedése elleni vakcina gyártásával. A
vállalatnak most jó hírei vannak az em-
berek számára is.

A kutyák és macskák részére kifej-
lesztett oltóanyag kutatása és elõállítása
során szerzett ismereteik szolgáltak az
emberi Lyme-kór elleni vakcina elkészí-
tésének alapjául. (A kór ok-okozati
ágense mind az ember, mind az állat
esetében ugyanaz.)

A most kifejlesztés alatt álló vakcina
olyan oltóanyag lesz, ami az immun-
rendszert erõsíti majd a klinikailag
Lyme-kóros esetekkel szemben.

A laboratóriumi kutatás befejezõ-
dött. Az eredmények hitelesítését az
egyik neves Lyme-kór megbetegedé-
sekkel foglalkozó német intézetben
végzik. Ha az eredményeket megerõsí-
tették, tovább lehet lépni a klinikai és
pre-klinikai tesztelésre.

Ha a tesztek sikeresen zárulnak, a
Biovita lehet az elsõ, Lyme-kór elleni
vakcinát elõállító vállalat a világon. 

Vystavìl, a vállalat marketing és érté-
kesítési igazgatója hangsúlyozta, mivel
a klinikai tesztelés általában hosszas,
idõigényes folyamat, néhány évbe is
beletelhet, mire az oltóanya piacra, a
gyógyszertárakba kerülhet.

Jelenleg a Biovita olyan partnert ke-
res, aki nemcsak financiálisan, de bizo-
nyos kutatási és fejlesztési tevékenység-
ben is segítségére lesz a vállalatnak.

Addig is, amíg a vakcina hozzáférhe-
tõvé válik, az ember a kullancsok elke-
rülésével, megfelelõ öltözködéssel és
erõsen fertõzött területeken rovarriasz-
tó használatával védekezhet a Lyme-
kór ellen.

* * *

Büntetés falopásért vietnami
módra 

Két vietnami illetõségû személynek újra
kell telepítenie azt az erdõrészt, amit
engedély nélkül vágtak ki, Quang Nam
tartományban – olvasható a Thanhnien-
news oldalon.

Az elsõ ilyen jellegû büntetést a helyi
közigazgatási hivatal jelentette be.

A két illegális fakitermelõnek egy, il-
letve öt hektáron kell újratelepítenie a
hopea odorata fákat és 50, valamint 406
dollárnak megfelelõ összegû büntetést
kell fizetnie. 

A tartomány Phu Ninh körzetében
lévõ erdõket, a szigorú állami védelem
ellenére az utóbbi idõben sûrûn foszto-
gatták a fatolvajok.

Az esetek miatt a helyi hatóság most
két hónapra lezárt minden, a lakosság
számára eddig nyitott megközelítési le-
hetõséget és közlekedési utat.

* * *

Elindult a www.erdo.hu
Újabb erdészeti internetes portál lépett
a nyilvánosság elé. Rövid elõkészítés és
szakmai konzultációk után feléledt
Csipkerózsika-álmából az erdo.hu
domain-névvel jegyzett web-oldal,
amelyet a Földmûvelésügyi és Vidékfej-
lesztési Minisztérium egykori Erdészeti
Hivatala foglalt le, még a ’90-es évek
végén. 

Az FVM Természeti Erõforrások Fõ-
osztálya által jegyzett oldalt az MGSZH
Erdészeti Igazgatóság szakemberei
szerkesztik. A portál elsõsorban a nagy-
közönségnek szóló médium, amely
nyitva áll az ágazat, a szakma vala-
mennyi szegmense elõtt. 

Az olvasó a honlapon információt ta-
lál az erdõrõl, annak sokszínûségérõl és
funkcióiról, a benne lezajló legfonto-
sabb természeti folyamatokról, az er-
dõk megóvásával és a megõrzésével
kapcsolatos erdõgazdálkodási történé-
sek hátterérõl, mibenlétérõl. 

Továbbá tájékoztatást nyújt az erdõk
fenntartásában már hosszú ideje jelen-
tõs szerepet betöltõ, tágabb értelemben
vett erdészeti szektor felépítésérõl, s an-
nak szervezeteirõl. 

(ForestPress)

* * *

Új látogatóközpontot terveznek
Szilvásváradon

Északi Kapu elnevezéssel új látogató-
központ kiépítését tervezi Szilvásvára-
don egy konzorcium – tájékoztatta az
MTI-t a település polgármestere. A töb-
bi között mozit, kiállító-, foglalkoztató-
és konferenciatermeket tartalmazó,
mintegy félmilliárd forint értékû beru-
házás az elképzelések szerint 2009-
2010-re készül el a Szalajka-völgy bejá-
ratánál az Európai Unió támogatásával
– közölte Szaniszló László. 

A tervek már elkészültek, a Bükki
Nemzeti Park, az Egererdõ Zrt., a köz-
ségi önkormányzat és a Szilvásvárad
Idegenforgalmi Egyesület alkotta kon-
zorcium február közepén nyújtja be pá-
lyázatát a Nemzeti Fejlesztési Terv
Észak-magyarországi Regionális Opera-
tív Programjára – tette hozzá az önkor-
mányzati vezetõ. A polgármester fel-
idézte, hogy a Bükki Nemzeti Park há-
rom irányból, Lillafüred, Szilvásvárad és
Felsõtárkány felõl közelíthetõ meg. 

Az utóbbi település határában már
mûködik a Nyugati Kapu Látogató Köz-
pont és a távlati tervek között szerepel
Lillafüreden a keleti kapu megvalósítá-
sa is. Ugyanakkor tudomása szerint a
szilvásváradi lenne a legnagyobb ilyen
létesítmény, tanösvényekkel kiegészül-
ve – mondta Szaniszló László.

(MTI)
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