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World Pest Day – június 6. 

 

2015 augusztusában a Kínai Kártevőirtó 
Szövetség javaslatot tett, hogy az 
április 7-i Egészségügyi Világnap 
mintájára – mint ismeretes, az ENSZ 
ezen a napon alapította meg a WHO-t 
– legyen egy „Kártevők Világnapja” 
is, minden év június 6-án. 2016 
szeptemberében a javaslatot támogatta 
a CEPA (Confederation of European 
Pest Management Associations – 
Kártevőirtó Szövetségek Európai 

Konföderációja), a FAOPMA (Federation of Asian and Oceania Pest Managers’ 
Association, Hong Kong, Kína – Ázsiai és Óceániai Kártevőirtó Szövetségek 
Föderációja, Hong Kong, Kína), és az NPMA (National Pest Management 
Association, Fairfax, USA – Amerikai Kártevőirtó Szövetség).  

 

2017 június 6-án tartotta meg először a hivatásos kártevőirtó szakma a 
„Kártevők Világnapját” (World Pest Day), amellyel hagyományt kívántak 
teremteni. 

 

Napjaink legveszélyesebb, állatok által terjesztett betegsége a malária. A 
malária, avagy váltóláz kórokozóját, a Plasmodium nevű egysejtűt terjesztő 
szúnyogok (Anopheles-fajok) – bár maguk ártalmatlanok – a leggyilkosabb 
állatfajok közé tartoznak. A Föld mintegy száz országa fertőzött a maláriával, 
és évente több mint egymillió, egyes feltételezések szerint akár kétmillió 
ember hal meg a fertőzéstől, főként Afrikában és Ázsiában. A 
legvédtelenebbek a kisgyermekek, illetve azok, akiknek gyenge az 
immunrendszere. A betegséget (kórokozókat) csak a nőstény szúnyogok 
terjesztik, és az általuk szívott vér közvetítésével jut egyik emberről (állatról) 
a másikra. 
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A veszélyes, szúnyogok által terjesztett betegségek között van a 
chikungunya-, a nyugat-nílusi láz, a dengue-láz, a sárgaláz, a Zika-
vírus, a tularemia, továbbá többféle agyhártyagyulladás. 2017. 
szeptemberében a Magyar Országos Vérellátó Szolgálat három országból 
kapott fertőzésveszélyről jelzést: Franciaországból a chikungunya-, 
Romániából és Ausztriából a nyugat-nílusi láz miatt. 

 

2017-ben a Nyugat-nílusi láz vírus Görögországban 40, Olaszországban 27, 
Romániában 22, Szerbiában 19, Magyarországon és Izraelben 9-9, 
Ausztriában pedig 2 megbetegedést okozott. 

 

Egy másik gyakori, gerinces kártevő, amely betegségeket terjeszt, a patkány. 
Párizs 105 km²-es területén közel 3 millió patkány él. Ez azt jelenti, hogy 
minden egyes lakosra 1,23 patkány jut.   

 

2016-ban New Yorkban a patkányok számát 16 millióra becsülték, ennek 
megfelelően minden lakosra 2 patkány jutott. 2017 július 12-én New York 
polgármestere bejelentette, hogy 32 millió USD-t (25,8 millió EU-t) fordítanak 
a városi patkány populáció csökkentésére.  

 

A 2018. június 4-6. között, a Lisszabonban (Portugália) harmadik 
alkalommal megrendezésre kerülő Kártevőirtó Szolgáltatók Világtalálkozója a 
Közegészségügyért és Élelmiszerbiztonságért keretén belül külön programot 
szerveznek a World Pest Day hagyományának továbbvitele céljából. 
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