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Mi számít hírnek, 
és mi nem?

A kedves Olvasók közül nem tudom hányan néznek 
esténként híradót…én már régóta nem nézek, de Édes-
anyám mindig ott ül az esti hat órás hírek előtt és – még 
ha Ő másik szobában van is – így kénytelen vagyok vé-
gighallgatni. Az is épp elég. Már régen megállapítot-
tam, hogy az nem szól másról, csak; kigyulladt, elütötték, 
frontálisan ütközött, nem adta meg az elsőbbséget, stb., 
stb., ami nekem, mint gyakorló autósnak igencsak elret-
tentő. Arról nem beszélve, hogy a szóhasználatuk is hagy 
kívánnivalót maga mögött, engem például kiráz a hideg, 
amikor a hírekben azt hallom: „egyből”…nem, a hírek-
ben mondjuk azt, hogy „rögtön”, ha kérhetem. Továbbá 
az utóbbi hetekben rendszeresen előfordul legalább egy 
„horrorbaleset”. Minek ez a szenzációhajhászás? Ennyit 
bevezetésnek, és most vissza a címhez: Mi számít hírnek 
és mi nem?

Mint arról Hírlevelünkben és honlapunkon is beszá-
moltunk, új, minden évben ismétlődő hagyomány (re-
méljük, valóban így lesz) indult útjára 2017 június 6-án: 
a „Kártevő Tudatossági Világnap”.  A Világnapot a  Kí-
nai Kártevőirtó Szövetség kezdeményezte és támogatást 
talált a CEPA (Confederation of European Pest Mana-
gement Associations – Kártevőirtó Szövetségek Európai 
Konföderációja), a FAOPMA (Federation of Asian and 
Oceania Pest Managers’ Association, Hong Kong, Chi-
na – Ázsiai és Óceániai Kártevőirtó Szövetségek Fede-
rációja, Hong Kong, Kína) és az NPMA (National Pest 
Management Association, Fairfax, USA – Amerikai Kár- 
tevőirtó Szövetség) Szövetségeknél. A cél, hogy a világ 
minden polgárának figyelmét felhívják arra, hogy milyen 
fontos szerepet tölt be a hivatásos kártevőirtó szakma a 
közegészség védelmében, kártevő- és betegségmentesen 
tartva otthonainkat, iskoláinkat, rekreációs területein-
ket, a hoteleket, az élelmiszer előállítókat, a kereskedel-
mi cégeket, stb. 

A hírt több újságírónak és az MTI-nek is e-mailban el-
küldtük. Semmilyen visszajelzés nem volt! Sajnos –  egy 
kivétellel –  egyetlen más ország szövetsége sem jelezte, 
hogy az ottani médiák felkapták volna a hírt. Az egyetlen 
kivétel India, ahol 4 hírügynökség is vezető hírként szá-
molt be az eseményről. Indiában, ahol a patkányoknak 
temploma van! 

Vajon miért ez a közönyösség? Mert nem lehet belő-
le „horroreseményt” kreálni? Más alkalmakkor, ami-
kor éppen valamelyik újságban, vagy a TV-ben megje-
lent, hogy pl. a Deák téren patkányt láttak, özönlöttek a 
megkeresések telefonon és e-mailben, hogy nyilatkoza-
tot kérnek patkány ügyben. A masszív mezei poloska fer-
tőzöttség tavaly és idén szintén sok cikket és megkeresést 
eredményezett. 

Úgy látom, hogy valóban szükség van arra, hogy a köz-
tudatban kellő helyen jelenjen meg, hogy a kártevőirtás 
nem csak abból áll, hogy hívjuk a „bogárirtókat”, ha csó-
tányt látunk, vagy felháborodottan telefonálunk, hogy 
patkány rohangál az utca túloldalán lévő, elhagyott, ga-
zos telken és rossz néven vesszük, ha nem azonnal vonul 
fel a szakember. Hisztériásan kérünk intézkedést, mert 
(szerencsétlen) denevér (amely egyébként a minket bosz-
szantó rovarokkal táplálkozik) este berepült a 10. emele-
ti lakásunkba. 

A kérdés az, hogyan „tálaljuk” mindezt a média felé 
annak érdekében, hogy ők is érdemesnek találják a hírt 
arra, hogy az minden újságot olvasó, rádiót hallgató, TV-t 
néző lakoshoz eljusson. 

Az ötleteket szívesen fogadjuk, ha megfelelő szám-
ban érkeznének, akár folytathatnánk is az eszmecserét a 
Kártevőirtás következő számában.

Németh Mária
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A csípőszúnyogok a legjob-
ban kutatott légycsalád a világon. 
Ugyanakkor vizsgálatuk továbbra 
is indokolt, mert elsősorban a ma-
lária által még napjainkban is több 
mint egymillió embert ölnek meg 
évente (Caraballo & King 2014), 
elnyerve ezzel a leghalálosabb állat 
címet (Gates 2014). 

A nőstény szúnyogok a vérszí-
vás során nyálat juttatnak áldoza-
tukba (gyulladást és viszkető érzést 
okoz), amelyben különböző kór-
okozók lehetnek: vírusok (sárga-
láz-, Dengue, nyugat-nílusi vírus), 
baktériumok, egysejtűek (malária) 
és fonalférgek. Fontos megjegyez-
ni, hogy nem minden csípőszúnyog 
faj képes kórokozó terjesztésére, 
továbbá nem minden faj esetében 
szükséges a tojásrakáshoz vért szívni, elegendő növényi nedve-
ket (nektárt) szívogatni. 

Az őshonos csípőszúnyog fajok is terjesztenek betegsége-
ket hazánkban (Nyugat-nílusi vírus, Dirofilaria), de az invazív, 
nem őshonos fajok terjedésével, újabb kórokozókra is számíta-
ni lehet. AZ ECDC VectorNet programjában hat jelentősebb 
invazív csípőszúnyog fajt tartanak nyilván Európában. Ezek a 
fajok az intenzívvé váló és globális méreteket öltő kereskede-
lem miatt jutottak el Európába: Afrikából Aedes (Stegomyia) 
aegypti (Linnaeus, 1762), Amerikából Aedes (Ochlerotatus) at-
ropalpus (Coquillett, 1902) és Aedes (Protomacleaya) triseria-
tus (Say, 1823) valamint Ázsiából Aedes (Stegomyia) albopictus 
(Skuse, 1894), Aedes (Finlaya) japonicus (Theobald, 1901) és 
Aedes (Finlaya) koreicus (Edwards, 1917). 

Publikált adatok alapján, ma Magyarországon 50 őshonos 
csípőszúnyog fajt tartunk nyilván. Az Európában előforduló 
invazív fajok közül eddig hármat mutattak ki Magyarországról 
(Ae. albopictus, Ae. japonicus és Ae. koreicus), így 53-ra emel-
kedett a hazai fajok száma.

Zebraszúnyog vagy Tigrisszúnyog - 
Aedes albopictus (Skuse, 1894)

A zebraszúnyogot (Aedes albopictus) hazánkban viszonylag 
könnyen el lehet különíteni a többi csípőszúnyogtól, ugyanis 
ez a faj nagyon kontrasztos színezetű: fekete alapon fehér vagy 
ezüst pikkelyekből álló foltok, csíkok szegélyezik a testét, lá-
bait. Más ennyire kontrasztosan fekete-fehér állat nem él ha-
zánkban. Az imágók fő megkülönböztető jegye, hogy egyetlen 
fehér csík fut végig a tor dorzális (háti) oldalán. Az imágók 
testhossza mintegy 5 milliméter. Tojásai körülbelül 1 millimé-
ter hosszúak, és sötétbarna vagy fekete színűek. A tojásokat 
nem a víz felszínére, hanem a víz felszíne fölött lévő aljzatra 
rakja.

Vektor szerepe
Fontos a fajjal foglalkozni, mert opportunista, aktívan csípi 

az embert, a házi és vadállatokat, kétéltűeket, hüllőket és ma-
darakat. Legalább 22 féle arbovírust (rovarok által terjesztett 
vírus) terjeszt. Ezek közül Európában e csípőszúnyogból már 
kimutatták a sárgaláz vírusát, a nyugat-nílusi vírust, a Japán 
encephalitis vírusát (Medlock et al. 2012). Továbbá potenciális 
terjesztője a Zika vírusnak (Higgs 2016).

Invazív csípőszúnyogok térhódítása Euró-
pában és Magyarországon

(Az előadás 2016. október 20-án hangzott el, a MaKOSZ XXVI. Országos 
Konferenciáján, Mátraházhán)
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Terjedési útvonal
Az Ae. albopictus Dél-Kelet-Ázsiában őshonos, de mára 

már szinte az egész világon elterjedt. Ez a földrajzi elterjedés 
többnyire az elmúlt három évtizedben (Paupy et al. 2009) va-
lósult meg passzív szállítással. Tojásai hideg- és szárazságtűrő-
ek, amelyek használt gumiabroncsok szállítása során vagy sze-
rencse bambuszok vizében nagy távolságokra tudtak eljutni. 
Szerencse bambusszal Hollandiába és Kaliforniába jutott el 
(Scholte et al. 2008). Az új területeken néhol megtelepedett 

(például Olaszországban), a populációk egyedszáma megnőtt, 
így innen kiindulva aktív vagy passzív módon újabb területe-
ket tudott meghódítani (Scholte et al. 2008). Legnagyobb va-
lószínűség szerint Olaszországon keresztül jutott el Dél-Fran-
ciaországba, Németországba, a Balkánra, a Cseh Köztársaság-
ba, Spanyolországba és Svájcba (Becker et al. 2013; Scholte & 
Schaffner 2007; Sebesta et al. 2012; Aranda et al. 2006).

Európai elterjedése
Európában először Albániában mutatták ki 1979-ben (Ad-

hami & Reiter 1998). Mire Olaszországban először észlelték 
(Scholte & Schaffner 2007), addigra már szinte az egész or-
szágban elterjedt a 600 méter tengerszint feletti magasság alatt 
fekvő területeken. Olaszország jelenleg a leginkább fertőzött 
ország Európában. Az országon belül Veneto és Friuli-Vene-
zia Giulia régió, Lombardia és Emilia-Romagna, valamint a 
közép-Olaszország part menti területei (Scholte & Schaffner 
2007) a legfertőzöttebbek. 

Ezután a szúnyogot 1999-ben Franciaországból és 2000-ben 
Belgiumból jelentették. Azóta Európa számos országában ki-
mutatták: Belgium, Bosznia Hercegovina, Bulgária, Horvát-
ország, Csehország, Franciaország, Németország, Görögor-
szág, Olaszország, Málta, Monaco, Montenegró, Hollandia, 
San Marino, Szerbia, Szlovénia, Spanyolország, Svájc, Török-

ország (Medock et al. 2015). A megjelenés azonban nem min-
denhol jelent tartós megtelepedést, a fő korlátozó tényező az 
igen hideg tél. Hollandiában csak üvegházakban tud áttelelni, 
és bár számos alkalommal megfigyelték Németországban, át-
telelő populációt még nem találtak (Kampen et al. 2013; Wer-
ner et al. 2012).

Magyarországon 2014-ről van adat Baja mellől, de a követ-
kező évben, már nem sikerült befogni ott. 2015-ben a dél-dél-
nyugati határ mentén a nagyobb kamionforgalmú utak mellett 
vizsgálták az invazív csípőszúnyog fajokat, és 4 település mel-
lett sikerült zebraszúnyogot azonosítani. Kimutatására egy ér-
zékeny mintavételi módszert, a tojáscsapdát alkalmazzák, ami 
egy sötét színű műanyag edény, melybe víz és farostlemezlap 
kerül. A falapra rakja a nőstény csípőszúnyog a tojásokat, és 
ezek kinevelésével lehet azonosítani a fajokat. Hazánkban 
nyáron behurcolt példányokkal lehet találkozni, azonban ezek 
még nem képeznek stabil populációkat, azaz nagy valószínű-
séggel nem élik túl a hideg teleket. 

Ázsiai bozótszúnyog - 
Aedes japonicus (Theobald, 1901)

Az ázsiai bozótszúnyog (Aedes japonicus) imágói viszonylag 
nagyok (9 mm), de nem annyira kontrasztos mintázatúak, mint 
a zebraszúnyog. Szürkésfekete alapszínen piszkosfehér/sárgás-
fehér foltok/csíkok találhatók a tor dorzális, illetve laterális ré-
szén valamint a lábakon. A fő diagnosztikai bélyege, hogy né-
hány sárgásfehér csík húzódik a tor dorzális részén. Ez a faj 
bizonyosan túléli hideg teleket, ami nem meglepő, hiszen ere-
deti hazájában, Japán északi részén, télen a hőmérséklet −20°C 
alá is eshet.

Az emlősöket preferálja, de támadja az embert is. Az Ae. 
japonicus fajból már kimutattak nyugat-nílusi vírust, csonttö-
rő láz vírust, Japán encephalitis vírust, La Crosse vírust, Saint 
Louis encephalitis vírust, Keleti ló encephalitis vírust, Chikun-
gunya vírust és Rift-völgyi láz vírusát. Európában a Nyugat-ní-

1. ábra: Aedes albopictus európai elterjedése. Piros szín jelzi a stabil popu-
lációkat, sárga színnel azok a populációk vannak jelölve, melyek még nem 
bizonyítottan stabilak, zöld – nincs jelen, szürke – nem vizsgálták. (forrás: 
ecdc.europa.eu)
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utolsó lábfejíze alapján lehet egyértelműen elkülöníteni: Az 
Ae. koreicus fajnál fehér szalag található a hátulsó láb utolsó 
lábfejízén, az Ae. japonicus fajnál nem.

A koreai szúnyog Japánban, Kína észak-keleti részén, a Ko-
reai Köztársaságban és Oroszországban őshonos. Támadja az 
embert és a háziállatokat, a Japán encephalitis vírus és a szív-
féreg (Dirofilaria immitis) potenciális vektora. 

Európában először Belgiumban mutatták ki 2008-ban, mára 
már Olaszország északi, magasabb fekvésű – ahol már nincs 
Ae. albopictus – és Svájc déli részén is megtalálható. Hazánk-
ban Pécs belvárosában mutatták ki 2016-ban (Kuruc et al. 
2016). Az átteleléséről még nem állnak rendelkezésre adatok, 
ezért további hazai vizsgálata indokolt.

lusi vírusnak és a Chikungunya vírusnak a 
vektora (Medlock et al. 2012).

Az Aedes japonicus Koreában, Japán-
ban, Taiwanon, Kína északi részén vala-
mint Oroszországban őshonos (Tanaka et al. 
1979). Terjedését a többi invazív szúnyoggal 
együtt a 1990-es évektől követik nyomon. 
Az Ae. japonicus használt gumiabroncsok 
szállítmányozása során passzívan terjed. Ja-
pánon kívül először Új Zélandon észlelték 
1993-ban, ahová használt gumiabroncsokkal 
került (Laird et al. 1994). Amerikai Egyesült 
Államokba valószínűleg lovak kereskedelme 
során érkezett a 1990-es években, és ezen a 
módon terjedt tovább New Yorkba és New 
Jerseybe (Gaspar et al. 2012). 

Európában először Franciaországban, 
Normandiában mutatták ki 2000-ben, 2002-
ben pedig egy gumi lerakat mellett Belgiumban (Schaffner et 
al. 2003). Azóta Ausztriában, Belgiumban, Horvátországban, 
Németországban, és Magyarországon is stabil populációkat al-
kot.

Hazánkban egy osztrák kutató Bernard Seidel mutatta ki a 
Szlovén-Osztrák-Magyar határ közelében 2012-ben (Seidel et 
al. 2016). 2015-ben már 40 kilométerrel keletebbre is megta-
lálták.

Koreai szúnyog - 
Aedes koreicus (Edwards, 1917)

Az Aedes koreicus imágói relatíve nagyobbak (7 mm) és szür-
kés-fekete alapszínűek, fehér vagy vajszínű csíkokkal/foltok-
kal. Hasonlóan az Ae. japonicus fajhoz három csík húzódik vé-
gig a tor dorzális részén. A két fajt morfológiailag a hátulsó láb 

2. ábra: Aedes japonicus európai elterjedése. Piros szín jelzi a stabil popu-
lációkat, sárga színnel azok a populációk vannak jelölve, melyek még nem 
bizonyítottan stabilak, zöld szín – nincs jelen, szürke szín – nem vizsgál-
ták. (forrás: ecdc.europa.eu)

3. ábra: Aedes koreicus európai elterjedése. Piros szín jelzi a stabil popu-
lációkat, sárga színnel azok a populációk vannak jelölve, melyek még nem 
bizonyítottan stabilak, zöld szín – nincs jelen, szürke szín – nem vizsgál-
ták. (forrás: ecdc.europa.eu)
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Egyiptomi csípőszúnyog - 
Aedes (Stegomyia) aegypti 
(Linnaeus, 1762)

Az Aedes aegypti – hasonlóan a tigrisszúnyoghoz – kontrasz-
tosan fekete-fehér színezetű, fekete alapszínen fehér/ezüst 
mintázattal. A lábakon fehér pikkelyekből álló gyűrű található. 
A tor dorzális (háti) oldalán három fehér csík húzódik (az Ae. 
albopictus estében csak egy). Sok kép jelenik meg a sajtóban 
tigrisszúnyog aláírással, de a képen valójában egyiptomi csí-
pőszúnyog (Aedes aegypti) van. Úgy tudjuk elkülöníteni a két 
fajt, hogy a tor dorzális csíkjait kell megvizsgálni: Ae. albopic-
tus esetében egy fehér csík fut a toron, Ae. aegypti esetében há-
rom (a két laterális csík nem egyenes lefutású). Ezt a fajt hasz-
nálják a repellensek és az irtószerek teszteléséhez, ezért min-
den nagyobb ilyen termékeket gyártó vállalatnál tartanak fenn 
tenyészeteket. Ezért is lehetséges, hogy az interneten ilyen sok 
kép található erről a fajról. Az imágók testhossza mintegy 4 
milliméter. Tojásai körülbelül 1 milliméter hosszúak, és sötét-
barna vagy fekete színűek. Tojásait a víz felszíne fölé rakja.

Az emlősöket és az embert támadja (Turell et al 2005; Saifur 
et al. 2012), a Dengue vírust, a Sárga láz vírusát, a Chikungu-
nya vírust, éa a Zika vírust terjeszti, valamint potenciális ter-
jesztője a Venezuelai ló encephalitisnek és a Nyugat-nílusi ví-
rusnak. 

Az egyiptomi sárgaláz szúnyog több alkalommal is megje-
lent Európában a huszadik század elején: 1953 Spanyolország, 
1956 Portugália, 1972 észak Itália, 1974 Izrael, 1961 Törökor-
szág. Nyugat-Európában 2004-től van jelen, Madeira szigetén 
stabil a populációja, melyet légi vagy vízi szállítmányokkal hur-
coltak be (Schaffner 2014). Kelet-Európában pedig a Fekete 
tenger partvidékéről érkezett meg közúti szállítmányozással 
(Akiner 2016). 

4. ábra: Aedes aegypti európai elterjedése. Piros szín jelzi a stabil populá-
ciókat, sárga színnel azok a populációk vannak jelölve, melyek még nem 
bizonyítottan stabilak, zöld szín – nincs jelen, szürke szín – nem vizsgál-
ták. (forrás: ecdc.europa.eu)

Amerikai sziklaüreg szúnyog - 
Ochlerotatus atropalpus 
(Coquillett, 1902) 

Az amerikai sziklaüreg szúnyogot (Ochlerotatus atropalpus) 
egyszerű megkülönböztetni a többi invazív csípőszúnyogtól, 
mert a tor háti, középső (mediális) része barna színű, míg az 
oldalsó (laterális) részen vajsárga színű pikkelyekkel fedett, lá-
bain pedig fehér gyűrűk találhatóak.

Támadja az embert és az emlősöket. Amerikában nem szá-
mít jelentős vektornak, de laboratóriumban kimutatták, hogy 
képes a Nyugat-nílusi vírus, a La Crosse vírus, a Japán ence- 
phalitis vírus, a Saint Louis encephalitis vírus, és a Keleti ló en-
cephalitis vírus terjesztésére.

Európában Hollandiában 2009-ben mutatták ki egy Luisiá-
nából (USA) származó gumiabroncs szállítmányból. Nem ké-
pez stabil populációkat Európában.

Amerikai faodú szúnyog - 
Aedes triseriatus (Say, 1823)

Az amerikai faodú szúnyog (Aedes triseriatus) hasonlít az 
Ae. atropalpushoz, mert a tor hátának középső (mediális) ré-
sze barna színű, míg az oldalsó (laterális) részen vajsárga színű 
pikkelyekkel fedett, de lábai egyszínű barnák, nem találhatóak 
rajta fehér gyűrűk.

Támadja az emlősöket és az embert, de kétéltű és madár 
vért is kimutattak már csapdázott rovarokból. Amerikában a 
La Crosse vírust, a Nyugat-nílusi vírust (Styer et al. 2007) és a 
Venezueliai ló encephalitis vírust (Davis et al. 1966), a Keleti ló 
encephalitis vírust, a Nyugati ló encephalitis vírust, a Dengue 
vírust a St. Louis encephalitis vírust és a Sárgaláz vírusát ter-
jeszti (Freier et al. 1983)

Európában még csak egyszer mutatták ki Franciaországból 
2004-ben egy Luisiánából (USA) származó gumiabroncs szál-
lítmányból. Nem képez stabil populációkat Európában.

(Soltész Zoltán1,2, Sztikler János3

1MTA Ökológiai Kutatóközpont, 
Ökológiai és Botanikai Intézet

2Magyar Természettudományi Múzeum
3Országos Epidemiológiai Központ)
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A Zika vírus egy régi vírus, amelyet először 1947-ben az 
ugandai Zika erdőben fedezték fel. 

Hogyan épül fel a vírus: a flavovírusok rendkívül kis méretű 
kerek vírusok. A Zika vírus kb. egymilliószor kisebb, mint egy 
szem gabona. Hiába ilyen kicsike, genetikusan bonyolult, elég 
komplex a szerkezete, kívülről pedig egy protein réteg veszi 
körül. Ez a nagyon pici vírus a sejten kívül található és a sejttel 
keveredik. Ha egyszer bekerül a sejtbe akkor mindent a ma-
gáévá tesz, vagy elpusztít és a sejtnek vége. A vírus terjedése 
a szúnyogok által történik. A szúnyogok pedig – mint tudjuk 
–  emberi vérrel táplálkoznak. Az Aedes aegypti nagyon sokfaj-
ta vírusnak a vektora, így a Zika vírusé is, elsősorban ez felelős 
a Zika vírus terjedéséért. 
Egyetlen esetet ismerünk 
Afrikában, amikor az Aedes 
albopictus volt a vektor. A 
Zika más módon is terjed, 
pl. szexuális úton, emberről 
emberre. 

A Zika vírus kronológi-
ája: 1947-ben az ugandai 
Zika erdőben rhesus maj-
mokban azonosítják elő-
ször. Szintén itt, 1948-ban 
Aedes africanus szúnyogban 
azonosítják. Az első humán 
eseteket Ugandában és 
Tanzániában észlelik 1952-
ben, majd 1954-ben megje-
lenik Nigériában. Az 1960-
1980-as években a vírust 
Afrika-szerte megtalálják 
szúnyogokban és majmokban. 1969-1983 között megjelenik 
Indiában, Indonéziában, Malayziában és Pakisztánban. 2007-
ben történik a Zika vírus – Afrikán és Ázsián kívüli –  első 
nagy inváziója a csendes-óceáni Yap szigetén. 2012-ben sike-
rült megfigyelni, hogy a Zika vírusnak két vonala van: az egyik 
az eredeti afrikai, illetve van egy ázsiai típus is. A 2013-14-es vi-
lágméretű invázióról mindenki hallott: Francia Polinéziában, a 
Húsvét-szigeten, a Cook- szigeteken és Új-Kaledóniában. Ek-
kor tapasztalják, hogy összefüggés lehet a vírus és a születési 
rendellenességek, valamint a súlyos neurológiai komplikációk 
között. 

2015-2016-ban először Brazíliában, majd több mint 30 to-

vábbi latin-amerikai és karibi országban jelenik meg a vírus. 
Úgy gondolom, ma már több mint 50 országról beszélhetünk. 
A kezdetek Afrikára nyúlnak vissza, aztán vándorolt át Ázsiá-
ba, utána a Csendes-Ócáni térségben jelent meg, aztán pedig 
megérkezett Dél-Amerikába, ahol egy igen kiterjedt járvány-
nyá vált.

Az ECDC (Európai Betegségmegelőzési és Ellenőrzési Köz-
pont) térképe részletesen mutatja a vírus terjedését.

Az utóbbi három hónapban igen nagy fertőzött területeket 
találunk Közép- és Dél-Amerikában, de jelen van Ázsiában is. 
Az ázsiai országok meglehetősen nagyban turizmus függőek, 
tehát igen nagy gondot jelent ez a vírus, és nem is mindig je-

lentik a vírus előfordulást. Azt mondanám, hogy nem is igazán 
ismerjük a vírus ázsiai előfordulásának a kiterjedtségét. A fen-
ti térképet a Betegségmegelőzési Központok készítették, akik-
nek elég jó rálátásuk van az amerikai kontinensre, és amint lát-
ható, igen nagy kiterjedésű fertőzött területek vannak Dél- és 
Közép-Amerikában, illetve most már az észak-amerikai konti-
nensen is vannak esetek.

A Zika vírus részletes bemutatása: amint mondtam, két tí-
pusa létezik, az ázsiai, illetve az afrikai. A Yap-szigeti inváziót 
az ázsiai típus okozta. Gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy az 
ázsiai típus okozza a nagy problémát. A megfertőzött embe-
rek közül kb. minden ötödikben fejlődik ki a betegség. Meg-

Zika vírus – a trópusi és szubtrópusi 
területekről érkező legújabb behatoló

(Dr. Jan O. Lundström (Biologisk Myggkontroll, Svédország) előadása a MaSZOSZ 

országos konferenciáján hangzott el, 2017. március 30-án, Budapesten)
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lehetősen rövid a lappangási ideje és influenza szerű tünete-
ket produkál: rossz közérzet, alacsony láz, bőrkiütés, ízületi és 
izomfájdalom, kötőhártya-gyulladás, fejfájás, emésztési prob-
lémák (fájdalom, görcsök, hasmenés, székrekedés), szájfeké-
lyesedés. A kórházi kezelést igénylő esetek, illetve halálozások 
meglehetősen ritkák. A tünetek általában enyhébbek, mint a 
dengue-láz vagy chikungunya esetében. A fertőzés komolyabb 
tüneteket is okozhat. Vannak olyan összefüggések, amelyeket 
egyenlőre csak sejtünk, ilyen pl. a kisfejűség vagy microcep-
halia. Szintén ok-okozati összefüggésre gyanakszunk a Guil-
len-Barré szindróma, az agyhártya- és agyvelőgyulladás és az 
akut gerincvelő gyulladás esetében. Ehhez a „gyenge” vírushoz 
meglehetősen súlyos tünetek társulhatnak. 

A 0. napon megtörténik a szúnyogcsípés, és 
kb. egy hét alatt megjelennek a tünetek, ame-
lyek kb. 5 napig tartanak, ezen idő alatt mu-
tatható ki a vérből a vírus. Ha ekkor csípi meg 
egy másik szúnyog a fertőzött embert, tovább 
fogja terjeszteni a vírust. Mondok erre egy 
példát: valószínűleg hallottak a 2007-es olasz-
országi chikungunya járványról. Igen jelentős 
számú vektor populáció telepedett meg a te-
rületen, ebben az esetben Aedes albopictus-ról 
volt szó, és jött egy turista Indiából, akinek a 
vérében ott volt már a chikungunya vírus. Őt 
megcsípte egy A. albopictus és ezek a szúnyo-
gok terjesztették tovább a fertőzést. Néhány 
hét alatt 250 fertőzött esetet regisztráltak 
Olaszországban. 

Az említett 5 napos veszélyes időszak után, 
amikor a tovább-fertőződés történhet, követ-
kezik egy újabb szakasz. Kb. ezer esetből egy-
nél adódhatnak súlyosabb komplikációk. 

Most ezzel a rendkívül veszélyes szúnyog-
fajjal, az Aedes aegypti-vel foglalkozok. Azok, 
akik már találkoztak ezzel a szúnyogfajjal, 
tudják, hogy valószínűleg szemüvegre lesz szükség ahhoz, hogy 
egyáltalán látni lehessen. Ez a legfontosabb vektora az arbo-

vírusoknak. Meglehetősen 
nagy arányszámról beszélünk, 
mivel a szúnyogok által ter-
jesztett, összes fertőzésnek 
mintegy 17 %-a az  arboví-
rus. Ebbe a csoportba tarto-
zik a dengue, a sárgaláz és a 
chikungunya. A chikungu-
nya főleg Észak-, Közép- és 
Dél-Amerikában fordul elő, 
2016-ban 14.700 megbetege-
dés történt. Az 1980-as évek-
ben meglehetősen kevés den-
gue eset volt az amerikai kon-
tinensen, a 2000-es években 
pedig már igen nagy területe-
ket érintett. Ez összefügg az-

zal, hogy igen nagy számban tért vissza az Aedes aegypti. 
Térjünk vissza a Zika vírus és a kisfejűség közötti összefüg-

gésre. A microcephalia a Zika által okozott legelrettentőbb tü-
net. Kezelés nincs ez ellen a betegség ellen. Az összes eddigi 
legnagyobb számú kisfejűség esetet Brazíliában regisztrálták, 
2017 februárig 5.280 esetet jelentettek. Ebből 41 esetben erő-
sítették meg laboratóriumi vizsgálattal. Mivel a diagnosztikai 
módszerek is fejlődnek az idővel, valószínűleg sokkal több ese-
tet fognak a jövőben diagnosztizálni. A kisfejűség megjelent 
más területeken is, pl. a Yap-szigeten. Ezen a térképen látha-
tók a kisfejűséggel leginkább érintett területek.

A Zika vírus által okozott másik igen súlyos és rémisztő be-
tegség a Guillan-Barré szindróma. Ez egy ritka autoimmun 
betegség, amely bármely életkorban előfordulhat, de legtöbb 
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hogy vektorként ne szerepeljen a szúnyog. Remélhetőleg az 
emberek is azt fogják tapasztalni, hogy jóval kevesebb lesz ez-
által a szúnyog. A másik módszer, az ún. populáció helyettesí-
tés, ez azt jelenti, hogy ugyanolyan számban repkednek még 
a szúnyogok, de úgy változtatjuk meg a populációt, hogy már 
nem igazán lesznek vektorok. 

Az első módszer, a visszaszorítás, egy transzgenetikus mód-
szer, az ún. RIDL. Azon alapul, hogy megpróbáljuk megváltoz-
tatni a szúnyog genetikáját. Ez azt jelenti, hogy a lárvák csak 
akkor képesek életben maradni, ha a vízben tetraciklint kap-
nak, méghozzá 
nem kevés tet-
raciklint. Ezt 
a módszert az 
angol Oxitec 
nevű vállalat 
fejlesztette ki, 
amely az Ox-
fordi Egyetem 
közelében ta-
lálható. Olyan 

esetben a gyógyulás teljes lehet. A súlyos esetekben csaknem 
halálos bénulás is előfordulhat. A végtagokban kezdődik, az 
ujjakban és lábujjakban, zsibbadást érez az ember, aztán ez az 
érzés elkezd terjedni a karokban és a lábakban is. Megbénul 
a kéz és a láb, majd később a tüdő felé terjed a bénulás, aka-
dályozva a légzést. Nagyon félelmetes, de meglehetősen rit-
ka betegség. Brazíliában, Kolumbiában, Salvadorban, Surina-
me-ban és  Francia Polinéziában fordult elő. Nincs laboratóri-
umi megerősítés, de nagyon úgy tűnik, hogy ok-okozati össze-
függés van a Zika vírus és a Guillan-Barré szindróma között. 

A Zika vírus felkeltette a WHO figyelmét is, 2016. febru-
ár elsején a WHO főigazgatója egy nyilatkozatot tett közzé, 
a Zika vírus megjelenését és elterjedését rendkívül veszélyes 
helyzetnek ítélte meg, és nyilatkozatát azzal zárta, hogy „Ezen-
nel bejelentem, hogy a legújabb esetek nemzetközi vonatkozá-
sú közegészségügyi vészhelyzetet jelentenek.”. Mi a kapcsolat 
a Zika vírus és a kisfejűség között? 2017 februárjában a CDC 
(Betegségmegelőzési és Ellenőrzési Központok) kijelentette, 
hogy a Zika vírus okozza a kisfejűséget.  

Mi a helyzet a Zika vírussal Európában? Kutattam kicsit az 
interneten és nagyon sok adatot találtam. Úgy tűnik, hogy az 
ECDC-nél is igen sokan aggódnak amiatt, hogy a Zika vírus 
elérheti Európát, és nagyon meg lennék lepve, ha nem így tör-

ténne. De a vírus megérkezése nem azt jelenti, hogy járvány 
lesz. A vírus leghatékonyabb terjesztője az Aedes aegypti, Eu-
rópában pedig ez a faj csak Madeira szigetén (Portugália) ta-
lálható meg, ami kívül esik az európai kontinensen. A Fekete 
tenger déli partján is volt már egy eset. Úgy gondoljuk, hogy az 
A. aegypti közeledik Európa felé, de nem vagyunk benne biz-
tosak, hogy mikor ér ide. Ahhoz, hogy a Zika vírus invázióját 
meg tudjuk akadályozni, az A. aegypti terjedését kell megaka-
dályozni. 

Egyrészről úgy érzem, van egy kis időnk még, talán egy-két 
évtized, másrészről viszont itt van az A. albopictus, amely egy-
re inkább terjed Európában. Talán ez nem ugyanolyan haté-
kony vektora a Zika vírusnak, de mégiscsak veszélyt jelent. Azt 
mondanám, hogy megvannak a vektorok, amik egyre inkább 
megtelepednek Európában, tehát lehet, hogy nemsokára lesz-
nek eseteink is. Vannak ugyan statisztikák, de nem lehet előre 
látni, hogy a járvány mikor fog bekövetkezni és milyen lesz a 
mértéke. De addig is, hogy felkészüljünk, megfelelő diagnosz-
tikai módszerekkel kell rendelkeznünk, hogyha valaki lead egy 
mintát, akkor tudjuk, mivel is állunk szemben. Mert ha az első 
eseteket nem tudjuk diagnosztizálni, akkor előbb-utóbb na-
gyon sok esettel fogunk szembesülni. 

A szúnyogirtás legkorszerűbb új eszközei
(Dr. Jan O. Lundström (Biologisk Myggkontroll, Svédország) előadása a Ma-

SZOSZ országos konferenciáján hangzott el, 2017. március 30-án, Budapesten)

Azt hiszem, 
nem kell bi-
zonygatnom, 
hogy a legve-
szélyesebb ál-
lat a világon 
a szúnyog. A 
két szúnyogfaj 
amiről beszél-
ni fogok, az 
Aedes albopic-

tus, illetve az Aedes aegypti: mindkettőt igen nehéz irtani. Nem 
csak erre a két fajra vonatkozik a megállapítás, hanem a többi-
re is, hogy nem áll rendelkezésre jelenleg hatékony irtási esz-
köz/ módszer. 

Az utóbbi évtizedekben mondhatni igen nagy változás tör-
tént a szúnyogirtási stratégiákban, ennek nyomát lehet követ-
ni, az interneten számos publikáció jelent meg ebben az ügy-
ben. Jelenleg két eszköz/módszer található az új szúnyogirtá-
si módszerek között, az egyik az ún. populáció visszaszorítás: 
ez a módszer gyakorlatilag az egyedszám csökkentéséről szól, 

Aedes albopictus

Aedes aegypti



XXIV. évfolyam, 1. szám  KÁRTEVŐIRTÁS 9

szúnyogokat engednek szabadon, amelyekbe bele van kódolva, 
hogy csak akkor képesek túlélni, ha tetraciklint kapnak. Ezek 
a kezelt szúnyogok a szabadon élő szúnyogokkal párosodnak, 
továbbadják ezeket a kódolt információkat és az utódoknak 
szintén szükségük van a vízben tetraciklinre. Ez azt jelenti, 
hogy mivel a tetraciklin a természetes vizekben nem található 
meg, el fognak pusztulni. Röviden ez a módszer lényege. 

Azt hiszem többen hallottak már a wolbachiáról. Ez egy 
olyan baktérium, amely szimbiózisban él a rovarokkal. A tu-
dósok már évtizedek óta próbálják megfejteni a rejtélyt, hogy 
a wolbachia a természetben hogyan terjed egyik rovarfajról a 
másikra, de még mindig nem találták meg a választ. Labora-
tóriumi körülmények között azonban lehetséges a baktérium 
átvitele egyik rovarfajról a másikra úgy, hogy egy igen finom 
hegyes kis tűvel befecskendezik a petébe. Ez tette lehetővé 
azt, hogy kísérletezzünk a wolbachiával. A wolbachia a rova-
rok párzását követően az utódoknak a fejlődési tevékenységét 
érinti, a következőképpen: ha sem a nőstény, sem a hím nem 
fertőzött wolbachiával, képesek utódokat produkálni. Ha egy 
nem fertőzött nőstény rovar fertőzött hímmel párosodik, nem 
lesznek utódok. Ez pedig irtási módszerként is használható. 

 A wolbachia visszaszorítási módszer során nagy mennyi-
ségű, wolbachiával fertőzött hím rovart engedünk ki a termé-
szetbe. Van azonban egy másik módszer is: ha van egy wolba-
chiával fertőzött nőstényünk, ez fertőzött utódokat tud létre-
hozni, akár fertőzött, akár nem fertőzött hímmel történt páro-
sodás után, szemben a nem fertőzött nősténnyel, amely csak 
nem fertőzött hímmel történt párosodás után hoz létre utódo-
kat, amelyek szintén nem fertőzöttek. Ezáltal most már a po-
puláció helyettesítésről beszélhetünk (1. sz. kép). Ha pl. wol-
bachia fertőzött Aedes aegypti nőstényeket bocsátunk ki a sza-
badba, ahol wolbachia mentes egyedek vannak, akkor ezek a 
nőstények wolbachiával fertőzött szúnyog egyedeket tudnak 
létrehozni, és néhány generáció múlva csak wolbachiával fer-
tőzött szúnyog egyedeink lesznek. 

A wolbachia helyettesítő módszer mellett szól, hogy önfenn-
tartó, de nem tudjuk, hogy meddig tart, hiszen valószínű, hogy 

a wolbachia fertőzés intenzitása idővel csökkenni fog. Szintén 
mellette szól a patogén interferencia, és a közvélemény pozitív 
megítélése. Ellene szól, hogy lassú a terjedése (18 m / generá-
ció; 25 m / hó), vagyis rengeteg wolbachia fertőzött szúnyogot 
kell szabadon engedni igen sok helyen. Nem ismerjük a wolba-
chia blokkoló mechanizmusát. A következő, ami ellene szól, a 
biológiai biztonság. Ezzel a módszerrel olyan kórokozók terje-
désének adhatunk teret, amelyeket még nem tudunk ellenőriz-
ni. Mostanában olyan vélemények is elhangzottak, miszerint a 
wolbachiával fertőzött szúnyogok jobb vektorai a nyugat-nílusi 
láznak. Ez azt jelenti, hogy a wolbachia nem szabályoz minden 
vírust, ezért pontosan meg kell néznünk, hogy milyen kombi-
nációban használhatóak ezek.

A wolbachia visszaszorítás módszer mellett szól, hogy kör-
nyezetbarát, más technológiákkal kompatibilis, nyomon lehet 
követni a terjedést, pozitív a megítélés a közvélemény részé-
ről. Egy Csendes-óceáni szigeten vizsgálták a technológiát és 
ott a vizsgálatot végzők csaknem teljesen fel tudták számolni 
a szúnyog populációt. Vannak természetesen itt is hátrányok: 
szét kell válogatni a nemeket, vagyis biztosan kell tudni, hogy 
csak hímekkel dolgozunk. Magas a populáció helyettesítésnek 
a kockázata, mert, hogy ha a wolbachiával fertőzött hímekkel 
együtt néhány fertőzött nőstényt is szabadon bocsátunk, akkor 
populáció helyettesítés fog beindulni, vagyis a helyi rovar po-
puláció wolbachia fertőzött lesz. Itt is jelentkezik a biológiai 
biztonság és a szabályozás kérdése.

A steril rovar eljárás során a szúnyogokat tömegesen szapo-
rítjuk (2.sz. kép), majd külön kell választani a hímeket és a nős-
tényeket, mert csak hímekkel dolgozhatunk. Igen nagy szám-
ban kell kiengedni a sugárkezelt hímeket, ez azt jelenti, hogy 
legalább a helyi populáció tízszeresét kell szabadon engedni. 

 Amikor a steril szúnyogok kikerülnek a szabadba, versenyre 
fognak kelni az ott található hímekkel. A sugárkezelt hímmel 
párosodott nőstény petéket fog rakni, de a petékből soha nem 
kelnek ki lárvák. Ennek az eljárásnak az előnye, hogy környe-
zetbarát technológiáról van szó. Az 1950-es években fejlesz-
tették ki. A steril rovar eljárást más területeken is nagy siker-
rel alkalmazzák (pl. legyeknél). Az eljárással szemben nincsen 

1. sz. kép

2. sz. kép



10 KÁRTEVŐIRTÁS XXIV. évfolyam, 1. szám

rezisztencia, mivel besugárzással történik a populáció szabá-
lyozás, ami random eljárás. Kompatibilis más technológiákkal, 
biológiailag biztonságos, vagyis fenntartható. Pozitív a megíté-
lése a közvélemény részéről. 

A legnagyobb nehézség a steril rovar eljárás rendszerben, 
hogy szét kell válogatni a hím és nőstény bábokat. Szintén 
probléma, hogy az eljárás önkorlátozó, tehát ha bizonyos idő 
után nem engedünk szabadon steril hímeket, akkor a szúnyog 
populáció száma ismét növekedni fog. A sugárkezeléssel kap-
csolatban van néhány félreértelmezés, amikor először beszél-
tem erről Svédországban, akkor felkiáltottak, hogy “Jóságos 
isten! Ezek a szúnyogok világítani fognak a sötétben!” De ez 
teljesen téves. Szükség van némi befektetésre a sugárterápiás 
készülék beszerzéséhez. Az utóbbi három évben ezzel a tech-
nikával foglalkozom, és ez idő alatt drasztikusan csökkentek az 
árak, úgy gondolom, hogy negyedével. 

A sugárkezeléses sterilizálásról pár szót: kezdetben kobal-
tot használtak, ami nagyon költséges volt, de manapság egy kí-
nai cég kifejlesztett egy kb. negyedannyiba kerülő berendezést, 
amely röntgennel dolgozik. Röntgen sugárral mi, emberek is 
sokszor találkozunk, így a megítélése is sokkal kedvezőbb és 
a technológia is sokkal olcsóbb. Minden egyes szúnyogfajra 
meg kell határozni a sugárzási dózis reakciós görbéjét, mivel a 
hím szúnyogoknak olyan dózist kell kapniuk, amely sterilizálja 
ugyan őket, de még késztetést érezzenek a párosodásra. 

A sterilizált hímek szabadon bocsájtása is egy bizonyos tech-
nológiát követel. Felszínen is szabadon engedhetők, ennek 
azonban alacsony a hatékonysága és nagyon munkaigényes. A 
helyes szabadon engedési technológia megtalálása minden ir-

tási program követelménye. A Nemzetközi Atomenergia Ügy-
nökség (IAEA) egy öt éves programot indított útjára, “A szú-
nyogok kezelésének, szállításának, szabadon engedésének és 
a hímek befogásának módszereiről”. Fontos eleme ennek a 
programnak a drónok kifejlesztése a városi környezetben tör-
ténő szabadon engedés céljából. 2016. februárjában Brazíli-
ában IAEA szakértői találkozó zajlott le az „új módszerek a 

Zika vírus szúnyog vektorai elleni harcban” témában, ahová 
jómagam is meghívást kaptam. A világ minden tájáról érkez-
tek szúnyog szakértők.

Térjünk vissza az eszközökre, mik is állnak a rendelkezé-
sünkre? Amikor az Aedes aegypti irtásáról beszélünk, az 50-es 
és 60-as években az amerikai kontinens nagy részén felszámol-
ták a szúnyog populációt. Használhattunk reziduális DDT-t 
vízgyűjtő tartályokban és azok körül, illetve a szomszédos fel-
színi területeken, valamint beltéri reziduális permetezéssel 
történő alkalmazásával. Mindezek az intézkedések egy verti-
kális felépítésű, katonai szemléletű vektor irtási művelet kere-
tében kerültek végrehajtásra. 

A jelenlegi, 2015-ös irtási technológiával gócponti és góc-
pont körüli alkalmazások történnek, pl.  aquatain-nel és teme-
fosz-szal, illetve használunk légtér permetezést (ULV és Dy-
na-fog ködképzés teherautóról). Néha reziduális permetezést 
használunk, ez azonban nagyon korlátozott. Egészségügyi ok-
tatás folyik, amelynek fő eleme a szúnyog forrás csökkentés, 
tehát a víz tenyésző helyek felszámolásáról, megszüntetéséről 
van szó. Mindezekkel az alkalmazásokkal együtt is az ún. Bra-
teau index nagyon magas. Ez azt jelenti, hogy az összes techni-
ka alkalmazása mellett is elegendő számú Aedes aegypti marad 
ahhoz, hogy akár a Zikát, akár a dengue-t terjessze. Ezért ke-
resünk új irtási stratégiákat, mert ami jelenleg rendelkezésre 
áll, az nem elegendő.

Van egy ötlet, egy koncepció, néhány módszert már labora-
tóriumban teszteltek, néhány esetben sor került már félterep 
vizsgálatra, illetve még kevesebb esetben szabadföldi kísérle-

tekre is. A Thaiföldön tesztelt steril 
rovar eljárással igen nagy populáció 
csökkenést értek el a falvakban. Ezt 
az EMCA Montenegro-i konferenci-
áján be is mutatták. A sugárkezelés és 
a wolbachia kombinációs módszerét 
Kínában tesztelték, rendkívüli ered-
ményességgel. A wolbachia populáció 
helyettesítési eljárást is sok helyen, si-
keresen tesztelték már. Nagyon érde-
kes a mostani helyzet, van 4 vagy 5 el-
járás, amelyek versenyeznek egymás-
sal, nyilván az fog nyerni, amelyre a 
legtöbb pénzt fordítják. Azt kell mon-
danom, hogy a wolbachia populáció 
helyettesítéses módszer mögött a Bill 
Gates Alapítvány áll, tehát valószínű-
leg korlátlan erőforással rendelkezik. 
A transzgenikus eljárás mögött is van 

egy vállalat, szintén több milliós nagyságrendű erőforrással. A 
sugárkezelés és wolbachia populáció helyettesítés kombináci-
ós eljárás mögött pedig maga a Nemzetközi Atomenergia Ügy-
nökség áll. 

Mivel szúnyogok a világ minden pontján előfordulnak, néz-
zük meg mi a helyzet Svédországban? Bizonyos területeken 
igen nagy problémát okoznak az ártéri szúnyogok, ezért 2012 
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óta folyik VectoBac G kezelés helikopterről. A kezelés hatásá-
ra a csapdánként fogott kb. 50.000 db/éjszakáról 19 példány/
éjszakára csökkentették a befogott szúnyog populációt. Ez egy 
igen jelentős irtási eredmény, az ártereken élők is nagyon elé-
gedettek voltak vele. Ismeretes azonban, hogy az emberek és 
a kormány álláspontja nem minden esetben találkozik: a svéd 
kormány 2014-ben egy új, fenntartható irtási módszert igé-
nyelt. Azt ígérték, hogy segítenek ennek kidolgozásában, eh-
hez képest 25 %-kal csökkentették a büdzsét. Ez a jelenlegi 
helyzet. 

Az Aedes sticticus fajról van konkrétan szó, ami ugyanúgy 
viselkedik, mint az Aedes vexans, amivel nekünk is gondjaink 
vannak. Bizonyos területeken igen szapora és nagy létszámú 
fajról van szó. Nagy területeket képes berepülni, akár 15 km-
es terjedés is elképzelhető. A probléma az, hogy a szúnyog-
tenyésző helyek kiemelten fontos védett területeken találha-
tók, pl. nemzeti parkokban, természetvédelmi területeken, il-

letve Natura 2000 területeken. 10 természetvédelmi területről 
és 17 Natura 2000-es területről van szó ebben a pillanatban. (A 
Natura 2000 hálózat az Európai Unió által létrehozott európai 
ökológiai hálózat, amely a közösségi jelentőségű természetes élő-
helytípusok, vadon élő állat- és növényfajok védelmén keresztül 
biztosítja a biológiai sokféleség megóvását és hozzájárul kedvező 
természetvédelmi helyzetük fenntartásához, illetve helyreállításá-
hoz. – szerk.) 

Ezért csakis környezeti szempontból közömbös és környe-
zetbarát módszer jöhet szóba, vagyis a steril rovar eljárás, 
amely jól működhet, de eleinte szükség van arra, hogy kiegé-
szítésre kerüljön egy populáció nagyság gyérítő eljárással. A 
kormány kérésének eleget téve egy nagyon komplex új rend-
szer kidolgozásán dolgozunk, amelyet a WHO és a Nemzetkö-
zi Atomenergia Ügynökség is támogat, de ez a támogatás még 
mindig kevés.

A városiasodó állatok, mint kártevők
(Az előadás 2016. október 6-án hangzott el a MaKOSZ XXVI.                            

Országos Konferenciáján, Mátraházán)

A vadvilág és az ember kapcsolatai 
A vadállatokkal való kapcsolatunk egyidős az emberré vá-

lásunk történetének kezdetével, és eredendően a ragadozó és 
zsákmánya közötti kifinomult szabályozás határozta meg. 

Az együttélés a természetben és a vadászat során szerzett ta-
pasztalatok egyaránt elősegítették az állatok viselkedésének, 
életmódjának mind alaposabb megismerését. Emellett az em-
ber elkezdte kiválogatni a saját igényeinek leginkább megfele-
lő képességű, adottságú fajokat, illetve azok legtökéletesebb 

egyedeit; a domesztikáció a haszonállatok és díszállatok soka-
ságának kitenyésztését eredményezte.  

Azonban nem csak mi választottunk társakat, hanem sok ál-
lat elfogadott, kiválasztott minket és az általunk létrehozott 
tájat, településeinket is. A természetes környezet kíméletlen, 
fokozódó átalakításával, a települések számszerű és terüle-
ti gyarapodásával párhuzamosan folyt és folyik az élővilág ur-
banizálódása is, melynek során egyes élőlények beköltöznek 
a településekre, és közvetve-közvetlenül kapcsolatba kerülnek 
velünk és háziállatainkkal. A kapcsolat egyik meghatározó sa-
játossága, hogy gyakorlatilag megszűnik a hagyományos raga-
dozó-préda kapcsolatunk a vadállatokkal, helyette különleges 
„asztalközösséget” alkotunk a szintén különleges, instabil vá-
rosi ökoszisztémában.

Források és veszélyek az épített 
környezetben

Az „épített környezet” kifejezés összességében az ember ál-
tal épített településekre vonatkozik, függetlenül azok kiterje-
désére, tagoltságára, beágyazottságára. A település olyan élet-
tér, melynek építőanyagai – és azok révén klímája is – jelen-
tősen eltérnek a természeti környezettől; jelentős tagoltság, 
változatosság és az élőhelyfoltok izolálódása, azaz fragmen-
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táltság jellemzi. Egyfelől lehetővé teszi az ember (és más élő-
lények) megélhetését, ökológiai értelemben forrásokat (táplá-
lék, telelőhely, alvóhely, stb.) biztosít, másfelől jelentős gya-
koriságú, intenzitású és erősségű antropogén zavaróhatások, 
ún. stressz-faktorok is jellemzik, mint pl. a fény, zaj, levegő- és 
vízszennyezés. 

Az urbanizálódó élővilág 
A városiasodás, közkeletű nevén urbanizálódás biológiai ér-

telemben a kultúrakövető, tágtűrésű, generalista, opportunis-
ta, az emberhez és épített környezetéhez jól alkalmazkodó fa-
jok épített környezetben történő megtelepedését jelenti. Az 
állatok urbanizálódását többnyire nem a természetes élőhely 
elvesztése, beszűkülése vagy a táplálékhiány okozza, hanem 
sokkal inkább a ragadozók, versenytársak viszonylagos kis szá-
ma és a szinte kiaknázhatatlanul sok táplálék és biztonságos 
búvóhely. A szabályozó mechanizmusok tehát jelentősen meg-
változnak, emiatt az urbanizálódó állatok gyakran nagyobb 
egyedsűrűségben élnek urbánus viszonyok között, mint termé-
szetes élőhelyeiken. Ezek végső következményeképpen az épí-
tett környezetben élő állatok már viszonylag rövid időn belül is 
jelentősen megváltoztat(hat)ják viselkedésüket, módosul(hat) 
életciklusuk. 

Kártevővé válás
A városlakó állatok jelenlétéről leginkább akkor szerzünk 

tudomást, amikor tömegességük, nappali aktivitásuk vagy ép-
pen szokatlan zajkel-
tésük miatt figyelünk 
fel rájuk. Az együtt-
élés ugyanis nem várt 
közelségbe hozta a 
vadont, amire nem 
voltunk-vagyunk fel-
készülve, ezért kár-
tevő kategóriába ke-
rültek azok az álla-
tok, melyek csupán 
haszonélvezői az 
urbánus források-
nak. Már rég egyér-
telművé vált, hogy 
nemcsak élvezhe-
tő madárcsicsergés 
vesz minket körül, és 
nemcsak titokzatos, 
apró lábnyomokat 
találunk a kertben és 
a kocsi tetején, hanem bizony megjelennek guanóhalmazok a 
balkonon, a köztéri szobrokon, a padláson; megrongálódhat a 
tetőszerkezet, a szigetelés, a szellőző-berendezések vagy akár 
amortizálódhat a békésen parkoló autónk egy éjszaka során.  

A városiasodó állatokkal szinte elkerülhetetlenül konflik-
tusba kerül az ember, mert esztétikai, gazdasági, közegészség-
ügyi, természeti károk keletkez(het)nek. Fontos azonban ki-
emelni, hogy semmilyen élőlény nem születik kártevőnek, sem 
a patkány, sem a nyest, sem a galambok, sem egyes rovarok, 
számunkra és a mi környezetünkben válnak kártevővé, kizá-

rólag mi magunk, emberek 
vagyunk ezért egyedül felelő-
sek, még ha ez többnyire nem 
tudatos tevékenység követ-
kezménye. A kártevővé válás 
folyamatában kulcsfontossá-
gú tényezők például a roha-
mosan gyarapodó mennyi-
ségű hulladék, a háziállatok 
túltartása, az idegenhonos 
fajok átgondolatlan és/vagy 
véletlenszerű behurcolása, a 
gondozatlan épületek, ker-
tek, városrészek kialakulása. 
A kártevői kategória megle-
pően törékeny: könnyen ra-
gad, könnyen kopik, alapve-
tően a kár mennyisége, gya-
korisága határozza meg.
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Tendenciák és megoldások
A városiasodás kényszer, intenzitása nő; 

előrejelzések szerint már 2020-ra a Föld né-
pességének mintegy 75%-a városokban fog 
élni. Ezzel együtt nem csak a városi lakosság 
és népsűrűség növekszik, hanem várhatóan 
nő az épített környezetben megtelepedő fa-
jok száma, köztük sajnos elkerülhetetlenül 
nő azoknak a fajoknak a részaránya, amelyek 
kártevővé válnak. Erről az ösvényről nem tu-
dunk letérni, de képesek lehetünk a folyama-
tot lassítani és főleg a negatív hatások kiszű-
résére, megelőzésére van lehetőségünk – de 
ennek alapvető előfeltétele az állatok kellő-
en alapos megismerése. A védekezési mó-
dok eszköztára is széles, lépcsőfokai a kire-
kesztés, elriasztás, végső esetben a likvidálás, 
mindig az adott helyzetnek megfelelően. Hosszú távon az „él-
hető város” kizárólag egy egészen új szemléletű várostervezés-
sel, a városlakó élővilág monitorozásával, üzeneteinek megér-
tésével, a városi vadgazdálkodás, a kártevő-monitoring tevé-
kenységének összehangolásával oldható meg.

Budapest közigazgatási területén 
történő városökológiai tanulmánya-
ink már mintegy 20 éve tartanak. Vizs-
gálatainkban az Urbanizációs Kuta-
tócsoport (martes.elte.hu), a Magyar 
Természettudományi Múzeum, a Fő-
városi Állat-és Növénykert, az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem, a Szent 
István Egyetem, a Budapesti Műsza-
ki és Gazdaságtudományi Egyetem) 
munkatársai, hallgatói és önkéntesek 
vettek és vesznek részt. 

Az állatok megfigyelése, életmódjuk 
kutatása, a városi kapcsolatrendszer 
elemzése, a kórokozók terjesztésében 
betöltött potenciális szerepük elemzé-
se során urbanizálódó állatfajaink ter-

mészetvédelmi jelentőségét, az emberekkel való kapcsolatukat 
vizsgáljuk, remélhetőleg hozzájárulva a városi asztalközösség 
békésebb együttéléséhez.

(Tóth Mária, biológus PhD
Magyar Természettudományi Múzeum)

PCO szeminárium a 
Bábolna Bio Szlovákia 

rendezésében
Lucenec (Losonc) 2017. március 1.

Új környezetben, a 
2016. májusában gyönyö-
rűen felújított losonci zsi-
nagógában került meg-
rendezésre a Bábolna Bio 
Szlovák Leányvállalatá-
nak 2017. évi PCO  konfe-
renciája. 

Közép-Európa egyik 
legnagyobb zsinagógájá-
nak történetéről és a fel-
újítási munkálatok me-

netéről  Bodorová asszony, a LUKUS kulturális és művésze-
ti központ munkatársa tartott tájékoztatót, majd a résztvevők 
megtekinthették az emeleten berendezett kiállítást.

Az 56 résztvevő érdeklődéssel hallgatta a hatóanyagokra és 
rágcsálóirtószerekre vonatkozó, várhatóan egy év múlva életbe 
lépő Európai Uniós szabályozásokat, mely elsősorban a lakos-
sági piacra kerülő termékeket érinti.

Vladimír Radosa a Detia Degesh cég szlovák képviselete a 
gabonavédelem céljára jelenleg regisztrált termékeket mutat-
ta be. 

Ágoston Krisztián tartotta meg doc. RN Dr. Pavel Rödl, 
CSc. (Népegészségügyi Intézet, Cseh Köztársaság) előadását, 
mely azt taglalta: Hatással lehet-e a formuláció választék a pat-
kányok táplálkozási viselkedésére? Az előadás végén egy rövid 
videót láthattunk a patkányok viselkedéséről. 

A Pest West cég termékeiről Frederic Hurstel tartott előa-
dást, bemutatva az új technológiákat és fejlesztéseket.

A résztvevők nem csak hasznos ismeretekkel gazdagodtak, a 
szerencsésebbek tombola húzás révén különböző ajándékokat 
vihettek haza.

 (Honfiné Kránicz Judit, Bábolna Bio Kft.)
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2017 június 6-át  „Kártevő Tudatossági 
Világnap”-á (World Pest Awareness Day) 
nyilvánították annak érdekében, hogy 
emlékeztessen arra, milyen módon segít  
életünk minőségének megvédésében a 
hivatásos kártevőirtó szakma

Brüsszel, Belgium, 2017 június 6. 
A Kínai Kártevőirtó Szövetség kezdeményezésére a Kártevőirtó Szövetségek Európai Konföderációja (Confe-

deration of European Pest Management Associations – CEPA) egyesítette erőit globális partnerszövetségeivel, 
a FAOPMA-val (Federation of Asian and Oceania Pest Managers’ Association, Hong Kong, China – Ázsiai és 
Óceániai Kártevőirtó Szövetségek Federációja, Hong Kong, Kína) és az NPMA-val (National Pest Management 
Association, Fairfax, USA – Amerikai Kártevőirtó Szövetség) annak érdekében, hogy a világ minden polgárának 
figyelmét felhívja arra, milyen fontos szerepet tölt be a hivatásos kártevőirtó szakma a közegészség védelmében, 
kártevő- és betegségmentesen tartva  otthonaikat, iskoláikat, rekreációs területeiket, a hoteleket, az élelmiszer 
előállítókat, a kereskedelmi cégeket, stb. 

A „Kártevő Tudatossági Világnap” minden évben ismétlődő hagyománnyá válik.

A kártevők elleni védekezés fontos szempontja a mai társadalomnak, mivel a mindennapos háztartási kártevők, 
mint a xylophagous lárva (faféreg), a termeszek és rovarok költséges károkat okozhatnak az ingatlanokban, míg 
más kártevők, mint pl. a rágcsálók, csótányok és legyek az élelmiszerbiztonságra nézve veszélyesek, vagy allergé-
nek, mint pl. az ágyi poloska. A szúnyogok és kullancsok betegségek terjesztése révén jelentenek komoly egész-
ségügyi fenyegetést az emberek számára.

A hivatásos kártevőirtók minden nap azért dolgoznak, hogy megvédjék az embereket és tulajdonaikat a kárte-
vők által okozott potenciális betegségektől és károktól. A hatékony kártevőirtás fontossága ismét előtérbe került 
2016-ban, amikor a világ megismerte a szúnyogok által terjesztett Zika vírust.

„Az idei, legelső „Kártevő Tudatossági Világnap” alkalmával büszkén számolok be arról a haladásról, amelyet a 
hivatásos kártevőirtó ipar az európai polgárokat, tulajdonaikat, élelmiszereiket és környezetüket fenyegető köz-
egészségügyi kockázatok elleni védelemben az elmúlt években közösen elért.” – mondta Bertrand Montmoreau, 
a CEPA elnöke.

„A CEPA Certified tanúsítási program – az Európai Szabványosítási Bizottsággal (CEN) közreműködve kiala-
kított európai szabvány – 2015. márciusi bevezetése óta több mint 300 kártevőirtó vállalkozást motivált sikeresen 
Európa-szerte, hogy önként alávessék magukat egy harmadik fél által végzett auditnak, annak érdekében, hogy 
bizonyítsák professzionalizmusokat. Azzal a stratégiánkkal összhangban, hogy minden kártevőirtó vállalkozás 
számára egyenlő feltételeket teremtsünk, a CEPA Certified tanúsítványért folyamodók több mint fele kisvállalko-
zás (kevesebb, mint 10 alkalmazottal). 

A hivatalosan elfogadott 65 tanúsító szervezet segítségével és támogatásával, az Európai Unió mind a 28 orszá-
gában van olyan kártevőirtási vállalkozás, amely az EN16636 szerinti CEPA Certified tanúsítvánnyal rendelkezik. 
Hála a kártevőirtó ipar elkötelezettségének, meg vagyunk győződve arról, hogy jó úton járunk annak érdekében, 
hogy teljesítsük az Európai Bizottságnak tett ígéretünket, miszerint 2020-ra elérjük az 1000 CEPA Certified ta-
núsítvánnyal rendelkező vállalkozást jelentő kritikus tömeget Európában, ezáltal garantálva, hogy a CEPA és 28 
tagszövetsége által képviselt professzionalizmus kollektíven valamennyi európai polgár rendelkezésére fog állni.”
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………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..

50 790

800

69 990

800

31 185

400

40 785

400

2 nap teljes ellátással, 
elhelyezés 1 ágyas 

szobában

3 nap teljes ellátással, 
elhelyezés 1 ágyas 

szobában

használata
2 nap teljes ellátással, 

elhelyezés 2 ágyas 
szobában

JELENTKEZÉSI LAP A MAKOSZ XXVII. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁN 

2017. november 7-8-9., Abacus Business & Wellness Hotel**** Herceghalom

3 nap teljes ellátással, 
elhelyezés 2 ágyas 

szobában
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Étkezés: Regisztráció: 

Ebédjegy 3 410 Tagoknak 10 000
Vacsorajegy 5 665 Nem tagoknak 15 000

Kiállítás:
2) 7 000,- Ft/m2 + ÁFA

2

30 000,-

2

 5 250

JELENTKEZÉSI LAP A MAKOSZ XXVII. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁN 

2017. november 7-8-9., Abacus Business & Wellness Hotel**** Herceghalom

aláírás
…………………………………………
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Kártevőirtó Szolgáltatók 
2. Világtalálkozója a Közegészségügyért 

és Élelmiszerbiztonságért 
A CEPA (Confederation of European Pest Management As-

sociations – az Európai Kártevőirtó Szövetségek Konföderáci-
ója) és az NPMA (National Pest Management Association – 
Amerikai Kártevőirtó Szövetség) 2017. április 2-4. között ren-
dezte meg New Yorkban (USA) a Világtalálkozót. Az elhang-
zott előadások a következők voltak:

• AZ USA Élelmiszer-biztonsági Modernizációs Törvény 
(FSMA) hatása a globális kártevőirtó iparra

• Kártevőirtási kihívások megoldása élelmiszer feldolgo-
zó üzemekben

• Az élelmiszer forgalmazó és viszonteladó létesítmények 
kihívásai és azok megoldásai

• A nehézségek legyőzése és együttműködés a siker érde-
kében az élelmiszeriparban

• A kártevőirtási protokol szerepe élelmiszer feldolgozó 
üzemekben: a CEPA és az NPMA szabványok ismerte-
tése

• A városi kártevőirtás szerepe a közegészségügy védel-
mében

• Egy sürgető közegészségügyi üzenet tolmácsolása a fo-
gyasztók felé egy szkeptikus világban

• A kártevőirtó szolgáltatások vizsgálata egészségügyi in-
tézményekben: perspektívák és megfigyelések

• A rágcsálópopuláció világszintű visszaszorítása egy jobb 
közegészségügyi helyzet érdekében

Az eseményen közel 200 résztvevő volt jelen öt kontinens-
ről, és mint azt Dr. John Simmons (ügyvezető igazgató, Acheta 
Consulting) leszögezte, „kiváló lehetőséget biztosított a szak-
ma képviselői számára a világ minden tájáról, hogy meghall-
gassák a legérdekesebb előadásokat és első kézből láthassák a 
New York-i patkányfertőzöttséget”.

Bertrand Montmoreau, a CEPA elnöke, és a rendezvény 
társ-szervezője záróbeszédében kijelentette, „ez a második ta-
lálkozó leginkább az élelmiszer-biztonságban és közegészség-
ügyben megjelenő integrált kártevőmentesítésre (IPM) fóku-
szált”.

A Világtalálkozót többek között a Bayer, a Bábolna Bio és a Lodi cégek 
szponzorálták.

 
Az esemény során a jelenlévő kártevőirtó szövetségek képvi-

selői egy ún. „Think Tank” (talán „Gondolat Tartály”-nak lehet-
ne fordítani – a szerk.) találkozón vettek részt, amelynek vég-
eredményeképpen létrejött a 21 kártevőirtó szövetséget ma-
gába foglaló Global Pest Management Coalition (Globális 
Kártevőirtó Koalíció). A Koalíció célja, hogy egységes hangon 
szóljon világszerte és támogassa a kártevőirtás értékét, amely 
megóvja egészségünket, otthonainkat, élelmiszereinket és vál-
lalkozásainkat. 

(fordította: Németh Mária)
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Új helyszínen került 
megrendezésre a 

ConExPest 2017-ben 

A furulyás1 

kudarca … Párizs 
a patkányirtásba 

invesztál

A Lengyel Kártevőirtó Szövetség által, három évenként 
megszervezésre kerülő ConExPest idén a wroclaw-i Konferen-
cia Központban, május 11-12-én zajlott le. A történelmi vá-
rosban elhelyezkedő Konferencia Központ Max Berg tervei 
alapján került megépítésre 1911-1913 között, amikor Wroclaw 
a Német Birodalomhoz tartozott. 2006-ban nyerte el az 
UNESCO Világörökség címét.

 A kiállításon majdnem ötven kiállító képviseltette magát, a 
hazai cégek mellett többek között a Bayer, a Bell, a BASF, a 
PestWest, a Russell IPM, a Simpson Turner, a Yanco, az Octa-
vius Hunt, a Bleu Line, és a Spray Team. Magyarországot az 
Irtó Trió Kft.  és a Bábolna Bio Kft. képviselte. Jelen volt az 
International Pest Control magazin is.

A kiállítók többsége szerint a ConExPest 2017 több, nagy 
külföldi vállalatot vonzott, mint elődei, de nem érte el az olyan 
kiállítások résztvevői számát, mint pl. az angol PestEx, a fran-
cia Parasitec, vagy az olasz Disinfestando. 

A kiállítás során egy verseny is megrendezésre került, amely-
nek során szavazni lehetett a legjobb, valamint a leginnovatí-
vabb standra, a legjobb rágcsálóirtó, illetve rovarirtó szerre. A 
legjobb stand címét a varsói Muzeum DDD (Disinfection, Dis-
infestation and Deratisation – Fertőtlenítés, Rovarmentesítés 
és Rágcsálómentesítés) nyerte el. A múzeum a kártevőirtással 
kapcsolatos történelmi tárgyakat és dokumentumokat gyűjt, 
lásd a fényképet.

(A Pest Magazine cikkét kivonatosan 
fordította: Németh Mária)

1 Természetesen a Grimm meséből ismert hamelni patkányfogó
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A párizsi városháza egy közegészségügyi műveletet indít. 1,5 
millió eurot szánnak arra, hogy elhárítsák az eszköz károkat és 
vizuális kellemetlenségeket. 

Párizsban minden lakosra két patkány jut. Városi legenda? 
A szám egy kissé alacsonyabb lehet, de egy negyed patkánnyal 
kevesebbel a szakértők is egyetértenek.

 

A helyszínek állapota
Tehát a patkányok, amelyek kiemelkedő önszabályozó ké-

pességekkel rendelkeznek, tényleg túlnépesedtek? Vajon a 
patkányok vagy a felbukkanásuk száma növekszik, ami neve-
zetesen a kiirtási műveletek eredménye, amellyel megzavarták 
őket és a felszínre kergették őket, ezért a jelenlétük már nem 
kerülheti el senki figyelmét. Mindenesetre a lakosság tűrésha-
tárát már túllépte. A párizsi városházának cselekednie kell. 

A város különleges helyzetben van. A rágcsáló populáció sű-
rűsége, a városon belüli 490 park és az, hogy a csapdák elhe-
lyezése a párizsi csatornákban problémássá – sőt lehetetlenné 
– vált, úgy tűnik, hogy ezeknek az elemeknek a nagysága és az 
általános koncepció igencsak megnehezíti a patkányirtási mű-
veletet. A hatékony rágcsálóirtó szerek szigorú korlátozása, és 
a jelenlegi megoldásokkal szemben kialakult rezisztencia mi-
att, az irtási eszközök száma lecsökkent.

Nagyszabású akcióterv
2016 decemberében kiadtak egy nagyszabású tervet, hogy 

biztonságos, antikoaguláns csalétekkel ellátott szerelvényeket 
helyezzenek ki annak érdekében, hogy megakadályozzák, hogy 
a patkányok kijöjjenek a csatornákból, valamint, hogy eltűnje-
nek az épületek alagsori részeiből és munkaterületekről, illet-
ve, hogy drasztikusan csökkentsék a felszínen élő egyedeket. 

Biocidmentes csapdákkal is kísérleteznek. A városi parkokban 
lezártak egyes részeket a kezelések érdekében.

Párhuzamosan, a hosszú távú elképzelés szerint, az irtást kö-
vetően a rágcsálók visszatérésének csökkentése is cél. A hívat-
lan betolakodók által nem hozzáférhető utcai szemétgyűjtőket 
helyeztek ki és a kommunikációs akciók is arra ösztönözik a la-
kosságot, hogy megfelelő módon viselkedjenek. Ez utóbbi azt 
jelenti, hogy ne etessék a kártevőket, ne szemeteljenek, ami-
ket megehetnek. Ezt felügyelendő, megsokszorozták a közfel-
ügyelő brigádok járőrözéseit. 

Új intézkedések 2017 márciusában
Mindeközben, a rágcsálók még mindig nagy számban fedez-

hetők fel, ami arra ösztönözte a városházát, hogy újabb intéz-
kedéseket vezessenek be 2017 márciusában. További 1,5 mil-
lió eurót juttatnak a patkányirtásba. A városháza fokozza a 
beavatkozásokat.  Újabb csapdák vásárlását és szemétgyűjtők 
körüli kerítések felállítását tervezi. További 100 alkalmazottat 
vesznek fel a Tisztasági és Környezetvédelmi Igazgatósághoz 
(DPE) és a munkavégzésük ideje ahhoz lesz igazítva, hogy a 
szemét ne maradjon hosszú időre a közterületen. 

Azonban a patkányok híresek a kiváló alkalmazkodóképes-
ségükről. A nemzetközi szeminárium „A patkányok kezelé-
si stratégiája városi környezetben” című jelentése szerint, a 
Louvre múzeum például elhatározta, hogy 19:30-kor ürítik ki 
a szemétgyűjtőket, erre a patkányok megváltoztatták a vacso-
raidejüket és 17:30-kor indultak falatozni. Folytatás követke-
zik tehát…

(az NPi 2017. március-áprilisi számban megjelent 
cikket fordította: Papp Zsuzsa Bábolna Bio Kft.)

Képzelt riport egy….
csótánnyal 
(Supella longipalpa)

Pest Management Professional (PMP): Köszönöm, hogy be-
leegyeztél az interjúba, bár meg kell mondanom, a könyvtár 
nem éppen megfelelő hely a beszélgetéshez.

Barna csíkos csótány (BCsCs): Ezer bocsánat, de nem koc-
káztathatok…meleg és száraz helyen kell lennem, és a papír a 
gyengém (gesztikulál az ízelt lábával). Ezenkívül nézd meg a dísz-
léceket, a falakon lévő keretezett festményeket, a sok mennye-
zeti lámpatestet, a sokemeletes polcokat, a szekrényeket, az 
iratszekrényeket és az asztalokat. Hála az internetnek, a köny-
vekhez csak ritkán nyúlnak! Próbálok távol maradni a számí-
tógépek billentyűzeteitől, mert azokat a rémisztő emberek ál-

landóan használják. Habár, meg kell, hogy mondjam, hogy egy 
jó meleg nyomtató zümmögése néha csábítóan hat rám… és a 
kávéautomatákhoz is vonzódom.

PMP: Gyakran felfedeznek téged?
BCsCs: Megpróbálok este kimozdulni, de néha a vágy, hogy 
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némi keményítőhöz – vagy bármilyen élelemhez – jussak arra 
kényszerít, hogy napközben is elhagyjam a rejtekemet. Ami 
azonban igazán  gyomorgörcsöt okoz, az az, amikor valaki el-
kiáltja magát: „Afffene! Egy csótány!” és mindenki rögtön arra 
gondol, hogy német vagyok. Vannak ám a Blattella germanica-n 
kívül más csótányfajok is, és én sokkal kisebb vagyok, mint 
azok a lomha németek. A fenébe is… még csak nem is a Blat-
tella nemzetségbe tartozom... saját nemzetségem van!

PMP: Talán a sötét csíkjaitok miatt tévesztenek össze titeket.
BCsCs: (kicsit dühbe gurul) Azoknak az öreg sváboknak két 

sötét, jellegzetes csík van a fejük mögött. Az enyémek sok-
kal világosabbak és a szárnyaim mentén helyezkednek el – és, 
bátorkodom megjegyezni, hogy sokkal csinosabbak, mint az 
övéik. Még a köznapi nevem is innen kaptam, Linné1 szerel-
mére!

PMP: Amikor tegnap megbeszéltük az interjú időpont-
ját, akkor tudtad meg, hogy gyermekeid lesznek. Gratulálok! 
Hogy érzed magad?

BCsCs: Ó, köszönöm, de igazán nem nagy ügy. Mi nősté-
nyek életciklusunk során – amely átlagosan 206 nap – mintegy 
14 alkalommal hordozunk egy ún. petetokot…vagyis gyakorla-
tilag kéthetente. (Mutogatja az alsó részén elhelyezkedő kapszu-
lát). Most kb. 14 órája vagyok „viselős”, így már csak kb. 10-22 
órám van, hogy megtaláljam az ideális helyet, ahol a kicsikéim 
kikelhetnek. Fogadni mernék, hogy átlagos számú, kb. 10-18 
petét hordozok.

PMP: Nahát, azért ez soknak tűnik egyszerre!
BCsCs: Ó, hamar felnőnek – 90 nap egy olyan szép környe-

zetben, mint például ez. Ha egy zajos, vagy hideg, vagy nedves 
helyen lennénk, majdnem egy egész életciklus kellene a  fejlő-
désükhöz. Én megpróbálom őket tisztességben felnevelni, mi-

Pest Management Professional (PMP): (körbenéz) Ez egy 
nagyon takaros konyha. Régóta vagy itt?

Fáraóhangya (FH): (óvatosan fogalmazva) Egyáltalán nem. 
Stoppal érkeztem, amikor a tulajdonos néhány zöldséget ho-
zott be a kertből. Ami a kolóniám fészkét illeti, az nem tarto-
zik Rád…nemdebár?

PMP: Öööö….nem akartam személyeskedni…
FH: (sietősen) Sajnálom, ha durva voltam. Tudod, a csalá-

dom büszke a rejtett életmódjára. Sokszor járunk túl a profesz-
szionális kártevőirtók eszén, amikor a fészkünket keresik.

PMP: Hát, az biztos, hogy nem teszitek könnyűvé. Úgy ér-

vel soványka apukáik nem zavartatják magukat abban, hogy 
segítségemre legyenek. Azok a hímek mászkálgatnak, csak ma-
gukra gondolnak, megpróbálnak lelépni, és alkalmanként sike-
rül is nekik egy rövid röpte (forgatja a szemeit).

PMP: A fészektársaidtól kapsz segítséget?
BCsCs: Tudod, mi inkább magányos életet élünk. Néha-né-

ha találkozom egy-egy barna csíkos csótány húgommal, és al-
kalmanként egy-egy leszármazottammal is összefutok. De más 
csótányfajokkal ellentétben, mi nem függünk egymástól. Ami-
kor pedig újabb petéket kell raknom, kibocsátok a nagyvilágba 
némi feromont, és hát meg kell mondjam (elpirul), sosem volt 
ezzel gondom.

PMP: Értem. Hát, ismételten köszönöm az interjút. Nem 
akarlak feltartani abban, hogy megtaláld a legmegfelelőbb he-
lyet a petéid lerakásához.

BCsCs: Lekötelezel. Már régóta szemezek egy, a szoba má-
sik felében lévő, szépen kárpitozott szék alsó részével. Nos, 
elég veszélyes túra lesz odáig eljutnom és felmászni rá sem lesz 
kevés. Keresztül kell mennem ezen a nagy, könyvekkel teli te-
rületen, amely ráadásul tele van tébláboló emberekkel, akik ál-
landóan segítséget kérnek a könyvtárosoktól (sóhajt). Mit meg 
nem tesz az ember a gyerekeiért!

(A Pest Management Professional újság 
2017 januári számából fordította: Németh Mária)

1 Carl von Linné (eredetileg Carolus Linnaeus, 1707-1778.) svéd termé-
szettudós, orvos és botanikus. Megalkotta a modern tudományos rendsze-
rezés alapelveit, a rendszerezés kategóriáit (a taxonokat) és kidolgozta a 
modern tudományos nevezéktant, az élőlényekre alkalmazta a kettős elne-
vezést tudományos névként. Alapjaiban ma is az ő elveit és eljárását hasz-
nálják a biológiában.

Képzelt riport egy….
fáraóhangyával  

(Monomorium pharaonis)

tem, a táplálékért jó messzire elmentek a fészektől…
FH: Jól bevett útvonalakat használunk. Csak kövesd a fero-

monos utat!
PMP: Jó, jó, de nekünk nem megy csípőből, hogy lekövessük 

a feromont, amikor az útvonalak épületen belül ablakpárká-
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nyok, munkalapok és a padlóburkolatok, vagy a szabadban a 
fák gyökerei és más egyenes tereptárgyak mentén futnak.

FH: (lelkesen bólint) Így igaz. És mint a legtöbb hangyafaj, 
szeretjük a nedvesség forrásokat – locsolókat, légkondicioná-
lókat, efféle dolgokat.

PMP: Az ételben is ínyencek vagytok: szirup, gyümölcslé, 
méz, zselé, süti, hús…

FH: Nyami! Ne felejtkezzünk el a döglött rovarokról, zsírról, 
vérről és orvosi hulladékról sem!

PMP: Fúúújjjj….öööö, igen, köszönöm a kiegészítést! Van 
valami, amit nem esztek meg?

FH: (vonogatja a vállát) Sok szájat kell etetnünk. 
PMP: Igen, tudjuk, hogy a kolóniák célja, hogy igazán terje-

delmessé váljanak, így van?
FA: Abszolút. Egy kolónia akár százezer dolgozóból és több 

királynőből is állhat. De aztán egy vagy két királynővel és egy 
csoport dolgozóval, akik a fészekalját cipelik – tudod, tojások, 
lárvák, bábok – elhagyjuk az eredeti kolóniát és máshová tele-
pülünk.

PMP: Ez ugyanaz, mintha mellékbolygót alkotnátok vagy le-
válnátok? És ez azt jelenti, hogy a fajotok többnejű?

FA: Igen, igen és igen a vicces entomológus stílusú kérdése-
idre. Szóval, ahogy mondtam, az új kolóniák közül néhány az 
eredeti kolónia alkolóniájaként működik, mások azonban tel-
jesen új kolóniaként működnek. Ez természetes úton történik, 
de lehet annak a következménye is, hogy valami kártevőirtó 
fickó megpróbál elűzni minket.

PMP: Egy ilyen aprócska hangyához képest elképesztő, hogy 
milyen aktívak és nagyok a kolóniáitok, és az emberek mégis 
ritkán látnak titeket tevékenykedni, kivéve, ha vonultok.

FA: Igaz, próbálunk a magunk dolgával törődni. Persze, né-
hányunknak van szárnya, de nem repülünk vagy rajzunk. A fé-
szekben párosodunk. A csapásaink kialakításánál pedig hasz-
náljuk a geometriát – az elágazások 50 - 60o-os szöget zárnak 

be. Klassz, mi?
PMP: Jól megdolgoztatjátok a kártevőirtókat, akik heteket 

vagy hónapokat töltenek azzal, hogy kontrollálják a hangya-
fertőzést.

FA: (elképedve) Fertőzés? Mi inkább kolónia alapításként 
gondolunk erre.

PMP: Meglehet. Érdekelnek a fullánkjaitok – vagy most 
megint túl személyeskedő vagyok?

FA: Nem, ez rendben van. Nem vagyunk agresszív faj, még 
akkor sem, ha egy konkurens kolóniából származó hangyával 
találkozunk. Eltekintve attól, hogy a kolóniám koordinátáit 
nem adom meg, nagyjából bármire szívesen válaszolok. Ami 
a „fullánkot” illeti, csak azért van, hogy feromont termeljen. 
Rendkívül ritka eseteket kivéve senkit nem bántunk vele.

PMP: Érdekes. Szóval, mit gondolsz, hogyan kaptátok a köz-
ismert neveteket?

FA: Úgy érted a cukorhangya nevet? Ez olyan agyatlan… Ó, 
valószínűleg a fáraóhangya névre gondolsz! Régebbi írások a 
„Fáraó hangyái”-ként hivatkoznak ránk, amely sokkal kifino-
multabban hangzik. De azt hiszem, főként azért kaptuk ezt a 
nevet, mert valamikor régen azt gondolták rólunk, hogy az ősi 
egyiptomi csapások egyike vagyunk. 1910-ben azonosítottak 
minket először és úgy gondolják, afrikai eredetűek vagyunk. 
Most már azonban mindenhol elterjedtünk.

PMP: Talán azért hívnak titeket még mindig fáraóhangyá-
nak, mert alapvetően ti vezetitek a nehezen legyőzhető han-
gyafajok listáját.

FA: A mindenit! Nem vagyok benne biztos. Szerintem a sza-
gos házi hangyák, a rover hangyák és a homokszínű őrült han-
gyák is pályázhatnának erre a címre!

(A Pest Management Professional újság 
2017 márciusi számából fordította: Németh Mária)

H Í R E K ,  C I K K E K
444.hu – 2017. január 19.

Donald Trumpról neveztek el 
egy molylepkét 

Az új faj hivatalos neve a tudományos keresztségben Neopalpa do-
naldtrumpi lett, mivel a rovar feje furcsa sárga kinézettel bír, ami ha-
sonlít Trump hajára. Arra a hivatalos magyarázat már nem tért ki, hogy 
az új fajnak a molylepkékhez képest is meglehetősen kicsi a nemi szer-
ve.

Ezen a héten mutatták be a ZooKeys című szakfolyóiratban. A szárny 
fesztávolsága 7 - 12 mm, és jellemzően pont azon a környéken élnek, 
ahova Trump annyira falat akar emelni: Arizonában, Kaliforniában, il-
letve a mexikói Alsó-Kaliforniában. 

A fajt felfedezője, Vazrick Nazari nevezte el. Eredetileg Neopalpa 
nemzetségbe tartozó molyokat gyűjtött, ekkor tűnt fel neki, hogy pár 

faj viszont sehogy sem passzol az eddig ismert egyedek közé. Az egyik 
nagy különbség a genitaliák (ivarszervek) jóval kisebb mérete volt. 
DNS-elemzéseket elvégezve jutott végül arra, hogy eddig nem ismert 
fajt sikerült felfedeznie.

Trump előtt is bőven neveztek már el állatokat, George W. Bushról 
bogarat, Clintonról halat, Reaganról darazsat (WASP, ha-ha), Obamáról 
pedig összesen kilenc faj kapta a nevét. (IFLScience)
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H Í R E K ,  C I K K E K
origo.hu – 2017. február 9.

Élő csótányt talált páciense fejében, a 
szeme mögött befúródva egy indiai orvos.

A mit sem sejtő nő a szeme mögött érzett állandó viszketés miatt ke-
reste fel az orvosát. A 42 éves nőnek valószínűleg álmában mászott az 
orrába a rovar, felébredéskor kellemetlen fájdalmat és viszketést érzett, 
ezért ment el a Csennaiban lévő Stanley Egyetemi Klinikára. Egy orrzu-
hany után a nőt hazaküldték, panaszai azonban nem múltak.

Ezután M. N. Shankar fül-orr-gégész endoszkóppal vizsgálta meg a 
páciens orrát, és ekkor fedezte fel a probléma okát: „Egy pár izgő-moz-
gó lábat láttam". A csótány csaknem a koponyaalapig fúrta magát, az 
agyhoz közel, a két szem közötti területre fészkelte be magát. Ilyet 30 
éves praxisában még sohasem látott az orvos, aki végül egy porszívó-
hoz hasonló műszerrel távolította el a még mindig élő és mozgolódó 
csótányt a páciense fejéből.

A 45 perces beavatkozás után a nő jól van. Shankar szerint a nő élet-
veszélyes állapotba kerülhetett volna, ha az állatot nem távolítják el. 
"Ha bent maradt volna, hamarosan elpusztul, a páciensnél pedig fertő-
zés alakul ki, amely az agyáig is terjedhetett volna" - fejtette ki.

hobbikert.hu – 2017. március

Március 4. – Patkányűző nap
„Most kell tenni róla, hogy a patkányok kitakarodjanak az istállóból, 

esetleg a házból, ha már oda is befészkelték magukat. Régen a patká-
nyok kiűzése céljából a gazdasszony éjjel háromszor körülszaladta a 
házat, közben a kezében tartott egyéves mogyorófa vesszővel verte a 
ház falát. A "tétemény" csak akkor mutatkozott hatásosnak, ha éppen 
újholdkor történt. Ha minden szükséges feltétel megvolt a tétemény-
hez, utána biztosan elmenekültek a patkányok. Fontos szerepük volt 
ebben a gyerekeknek, mivel versenyezniük kellett, ki tud több dögöt 
felmutatni a nap végére. Természetesen a jutalom sem maradhatott el. 
A legeredményesebb gyerek gyújthatta meg azt a máglyát, melyet a sok 
szemétből raktak az udvar végében.”

Professional Pest Controller – 2017 március

A legtöbb ember azzal tölti az idejét, hogy az élelmiszerek tárolására 
szolgáló helyiségektől távol tartsa az egereket – nem így a svédorszá-
gi Malmöben, ahol valaki egy kis kávézót alakított ki egereknek (több 
fotó: imgur.com/gallery/RUEw6#6uTYD6rC)

Index.hu – 2017. április 18.

Meddővé tennék a New York-i 
patkányokat

Új fegyvert vet be New York a patkányszaporulat megfékezésére: 
rágcsálók számára kifejlesztett fogamzásgátlót fognak hamarosan kipró-
bálni, írja az MTI. Az arizonai SenesTech cég és az Arizonai Egyetem ál-
tal közösen kifejlesztett folyékony csalétek meddővé teszi az állatokat, 
és semmilyen környezetkárosodást nem okoz, mondták hétfőn New 
York-i illetékesek.

"Amikor kiválasztottuk a megfelelő szert, a legkevésbé mérgező 
módszer mellett döntöttünk, ami ugyanakkor a leghatékonyabban 
csökkenti a patkánypopulációt" - közölte a városi önkormányzat egész-
ségügyi osztálya.

A ContraPest nevű 2002-ben szabadalmaztatott szer hatóanyaga a 
4-vinil-ciklohexén-diepoxid (VCD) képes a nőstény patkányok még 
éretlen petesejtjeinek természetes (azaz korral járó) sorvadását sokszo-
rosára felgyorsítani, és ezzel párhuzamosan a hím patkányok spermium-
termelését is csökkenteni.

Az emberekre veszélytelen szert a patkányok számára vonzó cukros, 
olajos formában helyezik ki, amit az eddigi kísérletek szerint imádnak 
a patkányok. A módszer humánusnak is mondható, mivel a szer nem 
öli meg az állatot, csupán kémiai születésszabályozáshoz vezet az al-
kalmazása.

New Yorknak évek óta nagy közegészségügyi problémát jelentenek 
a patkányok, és az általuk terjesztett különféle, olykor halálos betegsé-
gek. 2015-ben a nagyváros hárommillió dollárt költött megfékezésükre 
az után, hogy rekordszámú, több mint 24 ezer bejelentés érkezett ró-
luk. Azóta az önkormányzat 2-5 hónapon át csalétkek kihelyezésével 
próbálja csökkenteni a rágcsálók számát azokban a körzetekben, ahol 
a legnagyobb számban fordulnak elő a rágcsálók.

Egy városi legenda szerint New Yorkban annyi patkány él, amennyi 
városlakó, 8,5 millió. A Columbia Egyetem egy kutatója által 2014-ben 
készített tanulmány "csupán" kétmillióra tette a patkányok számát. A 
számítások szerint négy patkánypár egy év alatt 15 milliós patkánypo-
puláció létrehozására képes ideális körülmények között.
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hvg – 2017. április 20. 

Egy gyilkossal kevesebb
Fel akarja számolni a maláriát a következő évtized végéig az Egész-

ségügyi Világszervezet (WHO). A feladat hatalmas: bár 2015-ben 29 
százalékkal kevesebben haltak meg a fertőzött szúnyogok csípése ál-
tal terjesztett kórban, mint 2010-ben, évente még mindig több mint 
kétszázmillió új beteget regisztrálnak, és 350 ezren vesztik életüket a 
magas lázzal és izomfájdalommal kísért betegségben. A halálos áldoza-
tok közel háromnegyede ötévesnél fiatalabb, a statisztikák szerint világ-
szerte kétpercenként hal meg egy kisgyerek maláriában.

A 2030-ig tartó program egyik legfontosabb eleme, hogy a háztartá-
sok százmillióiba juttassanak el rovarirtóval kezelt, a fekvőhelyek fölé 
helyezhető hálókat, s egyben ellássák a szúnyogok által veszélyeztetett 
térségekben élőket a falakra és a mennyezetre fújható irtószerekkel. A 
védettség fenntartása is fontos: a hálókat és a falakat 3–6 havonta újra 
be kell vonni a szúnyogellenes szerekkel.

A WHO és az ENSZ-szervezettel együttműködő kutatóintézetek új 
irtószereket és medicinákat fejlesztenek, hiszen egyre több térségben 
tapasztalják azt, hogy a szúnyogok ellenállóvá válnak a jelenleg hasz-
nált vegyi anyagokra, illetve gyógyszerekre. A rezisztencia kialakulásá-
nak veszélyét hivatottak mérsékelni azok a kutatások, amelyek célja, 
hogy gyorsan és pontosan kiderüljön, a maláriát – más néven: a váltó-
lázat – okozó többféle egysejtű parazita melyik fajtája felelős az adott 
személy megbetegedéséért. Ha ugyanis ismert a kórokozó, akkor cél-
zottan és hatékonyabban lehet adagolni a gyógyszereket. A kutatók 
leginkább annak a nanotechnológiát alkalmazó, telefonra emlékezte-
tő kis készüléknek a fejlesztésében bíznak, amely 15 perc alatt pontos 
eredménnyel szolgál majd, s ez után azonnal megkezdhető a kezelés.

Kutatják azokat a szereket is, amelyekkel a legkisebb környezetter-
heléssel lehet elpusztítani a szúnyoglárvákat. És fontos cél az egyelőre 
még nem létező vakcina kifejlesztése is: jelenleg legalább húsz ható-
anyagot vizsgálnak, ezek közül az RTS,S névre keresztelt anyag a leg-
ígéretesebb. Ezt a szert – ha sikeresek lesznek a tavaly kezdett kísérleti 
programok – várhatóan az évtized végén kezdik el tömegesen beadni 
a leginkább veszélyeztetett gyermekeknek.

A WHO ötéves időszakokra osztotta fel a 2030-ig tartó éveket: 
2020-ra az a cél, hogy 2015-höz képest 40 százalékkal csökkentsék 
az új megbetegedések és a halálesetek számát, 2025-re pedig mind-
két arányszámot 75 százalék fölé kívánják emelni. Bár a WHO másfél 
évtized alatt teljesen fel akarja számolni a kórt, a hivatalos dokumen-
tumokban csak annyi szerepel célként, hogy 2030-ra 90 százaléknál 
nagyobb arányban essen vissza az új fertőzések száma, s legalább 35 
országban teljesen megszűnjön a betegség. Néhány, a Szaharától délre 
lévő országban – a malária által jelenleg is leginkább sújtott térségben – 
így valószínűleg egy ideig még tovább pusztít majd a malária, ám a ha-
lálesetek száma remélhetően a töredéke lesz a mostaninak.

A költségek is óriásiak. Az ENSZ, illetve a világ országai jelenleg 
évente mintegy 2,7 milliárd dollárt fordítanak a betegség elleni harc-
ra, ezt 2020-ig évi 6,5 milliárdra, 2025-re 8 milliárdra kell növelni, az 
utolsó fél évtizedben pedig évi 9 milliárd a cél. A legnagyobb támoga-
tó a Microsoft-alapító Bill Gates és felesége alapítványa, amely eddig 
közel 2 milliárd dollárt adott erre a célra, további 1,6 milliárdot pedig 
egy olyan alapnak juttatott, amely az AIDS és a tuberkulózis mellett 
ugyancsak a malária elleni küzdelmet tűzte a zászlajára. Miközben a 
terjedő gyógyszer-rezisztencia miatt továbbra is hatalmas összegeket 
kell majd a fejlesztésekbe ölni, folytatódik az afrikai népességrobbanás, 
ezért sokkal több otthonba kell eljuttatni az életmentő szereket. A ku-
tatás hatékonyságát növeli, hogy egyre több intézet csatlakozik ahhoz 
a kezdeményezéshez, melynek keretében a kutatók megosztják egy-

mással az eredményeiket: a kudarcokról és a sikerekről valós időben 
számolhatnak be a résztvevők.

index.hu – 2017. május 30.

Döglött egér volt a pesti étteremben, 
amit a Nébih bezáratott

Döglött egeret, egér rágta és több éve lejárt élelmiszert is talált a 
Nébih egy budapesti étteremben, aminek az ellenőrzés után felfüg-
gesztették a működését – derül ki a hivatal közleményéből. A Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal csaknem 90 kg alapanyag, félkész és 
késztermék forgalomból történő kivonását is elrendelte. A Kormány.hu-
ra feltöltött bírságlista alapján minden bizonnyal a budafoki Két Diófa 
vendéglőről van szó.

A budapesti étterem jó néhány ponton megsértette az előírásokat:
• Az egyik hűtőben például együtt tárolták a nyers húst és a fe-

detlen készételeket, míg a főzőtér hűtőiben vegyesen tartottak 
alapanyagokat, félkész és késztermékeket. Utóbbiak nagy része 
ráadásul jelöletlen volt.

• Egyes alapanyagok 2015-ben, illetve 2016-ban lejártak, de az 
ellenőrzés során találtak 2012-ben lejárt fagyasztott garnélará-
kot is.

• A konyha minden helyisége mocskos volt. A mosogatómeden-
céket nem lehetett használni. Az üzemi és a vendégeknek szánt 
edényeket, valamint az előkészítőkben használt eszközöket egy 
helyen, fertőtlenítő hatású mosogatószer nélkül mosták el.

Az eljárás folyamatban van, az ügyben több százezer forintos bírság 
várható. Az étterem csak az ismételt helyszíni ellenőrzés után üzemel-
het újra.  

napjaink.org – 2017. június 20.

A rovarirtónak földbe gyökerezett a lába,
mikor meglátta a szállón ezt az üzenetet
Egészen rendhagyó levelet hagyott a rovarítónak a hajléktalanszál-

ló egyik lakója: a levél két főszereplője Boni és Stewart. Ők egyébként 
csótányok. Ez az üzenet fogadta Ordina Henrietta rovarirtót egy hajlék-
talanszállón. Érthető módon, igencsak meglepődött és jót mosolygott 
magában, mikor elolvasta.
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