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Orální vakcinace lišek proti vzteklině - jaro 2009

V období od 8.4.2009 do 15.4.2009 proběhne na území okresu Přerov plošná vakcinace
lišek proti vzteklině.
Vakcinace se provádí leteckým kladením návnad – shozem dle stanoveného klíče,
zajišťujícím optimální pokrytí území okresu Přerov v celkovém množství 21 700 ks dávek
orální vakcíny Lysvulpen, z letiště Mošnov.
Vakcína je umístěná v krmivových návnadách vyrobených z rybí moučky a tuku, kulatého
tvaru, hnědozelené barvy se silným rybinovým zápachem, velmi atraktivním pro lišky a
ostatní masožravce. Návnada je přibližně o velikosti krabičky od zápalek, uvnitř s kapslí
z plastu a hliníku, která obsahuje živý oslabený virus vztekliny. Při pozření návnady liškou
dojde k narušení kapsle obsahující vakcínu a kontaktem vakcíny se sliznicí ústní dutiny dojde
k imunizaci zvířete.
Vzhledem k leteckému kladení návnad , se mohou tyto návnady nalézt i na nehonebních
plochách, proto je nutné dodržet následující opatření:
 Vakcínu je možno považovat za neškodnou pro člověka i ostatní živočichy. Nelze
však vyloučit určité minimální riziko při přímém styku vakcinačního viru se
sliznicí (vetření potřísněnou rukou do oka, úst a pod.). V tomto případě se
doporučuje při styku s očkovací látkou omýt kontaminované místo vodou,
mýdlem a místo dezinfikovat jakýmkoliv dezinfekčním prostředkem a pokud se
očkovací látka dostane do oka či úst nebo do čerstvého poranění, je nutné
vyhledat lékaře.
 Vakcina je neškodná pro domácí psy a kočky. Je však nutné, aby v uvedeném
období a 14 dní po něm nevstupovali občané se psy bez upoutání na vodítku do
míst s návnadami, používali lovecké psy při výkonu práva myslivosti pod kontrolou a
zamezili volnému pobíhání ostatních psů v honitbách, neboť výše uvedená zvířata jsou
potravními konkurenty cílové skupiny volně žijících druhů zvířat.




V rámci ochrany zdraví člověka je nutné, aby se nikdo nedotýkal návnad nebo je
dokonce sbíral a manipuloval s nimi.
Především je nezbytné v tomto směru upozornit a poučit děti.
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Orální vakcinace lišek se zaměřuje na preventivní ochranu příhraničních území se státy, kde
se dosud vzteklina vyskytuje. Vakcína se aplikuje letecky ve dvou kampaních, a to jarní a
podzimní. Nedílnou součástí vakcinace je i kontrola její efektivity. Ta zahrnuje příjem
návnad, detekci biomarkeru, stanovení protilátek a monitoring nákazové situace.Zjištění
přítomnosti biomarkeru - tetracyklinu (TTC) v kostech ulovených lišek prokazuje konzumaci
vakcinační návnady. Přítomnost TTC je důkazem, že liška vakcínu konzumovala a lze do
určité míry předpokládat, že získala imunitu. Aby získané výsledky byly průkazné je třeba
odebírat vzorky asi od tří týdnů po provedené vakcinaci. Po podzimní kampani je
možno vyšetřovat ulovené lišky na TTC až do nové jarní kampaně.
Zástřelné za odevzdanou lišku činí 380 korun za kus. Orální vakcinace lišek jednoznačně
prokázala účinnost této metody tlumení vztekliny v jejich přírodních ohniscích. Dlouhodobě
stabilizovaná beznákazová situace v ČR znamená zařazení do seznamu zemí prostých
vztekliny. Beznákazový stav však musíme permanentně prokazovat vyšetřováním, což je
prováděno prostřednictvím odevzdaných ulovených lišek v rozsahu cca 10 lišek na 100 km ²
plochy honiteb tak, aby byl rovnoměrně pokryt celý okres.
Žádáme Vás proto, abyste nám pomohli k úspěšné realizaci této finančně náročné akce.
Současně přikládáme leták, který pro informovanost veřejnosti umístěte na hlavních
vstupních cestách do honiteb.
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