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A MAGYAR KÁRTEVÕIRTÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK INFORMÁCIÓS LAPJA

GONDOLATÉBRESZTŐ
A hazai kártevőirtó szakma ismét otthont adott egy rangos 

nemzetközi kártevőirtással foglalkozó rendezvénynek: a leg-
nagyobb európai, professzionális kártevőirtással kapcsolatos 
kiállítás 2019. május 9-10-én Budapesten, a HungExpo B pa-
vilonjában került megrendezésre. Megkaptuk a hivatalos ada-
tokat a francia társ-szervezőktől – olvasható a MaKOSZ hon-
lapján – ezek szerint a Parasitec Budapesten 35 kiállító volt, 
ebből 7 magyar, 8 olasz, 4 kínai, 4 angol, 3 koreai, 2 amerikai,
3 lengyel, illetve 1-1 bolgár, cseh, német, portugál és ukrán vál-
lalat. A két nap alatt 798-an látogatták meg a kiállítást, ebből 
394 magyar, 48 román, 35 francia, 27 olasz, 25 cseh, 19 lengyel 
és 13 szlovák. Voltak látogatók Pakisztánból, Horvátországból, 
Ukrajnából, az Egyesült Királyságból, stb.

Talán ez volt a legfontosabb szakmai hír 2019. év első fél-
évében, ami a kártevőirtó szakembereket érintette a sok más 
egyéb között. Vagy mégsem? 

Nem bizony. Hiszen ekkor még nem nagyon látszott a nyá-
ri szúnyoginvázió, az eljövendő szinte trópusi hőség hatásai,
a viharok és hirtelen lezúduló zivatarok és más egyéb termé-
szeti katasztrófák megjelenése. Ízelítőt kapott az emberiség
a jövőtől. Ha nem is közvetlenül, de indirekt formában a klí-
maváltozás hatással van a kártevőirtó szakmára is. A klímavál-
tozás okozta visszafordíthatatlan változásról csak néhány pél-
dát szeretnék idézni:

Nagy-Britannia éppen ezen a héten élte át az idei nyár legfor-
róbb napjait júliusban: Cambridge-ben 38,1 fokos csúcshőmér-
sékletet mértek. Ennél magasabb hőmérsékletet 2003. augusz-
tus 10-én rögzítették a délkelet-angliai Kent megyében, 38,5 fo-
kos hőmérsékleti csúccsal.

Emléktáblát állítanak az első gleccsernek, amit kinyírt
a klímaváltozás.  Az Ok névre hallgató izlandi gleccser volt
2014-ben az első, amely elolvadt. A tudósok úgy számolnak, 
hogy 2200-ra az összes izlandi gleccser oda lesz. A kutatók 
most emléktáblát állítottak neki, írja a hvg.hu portál. A táblát 
augusztusban fogják kihelyezni. A bolygón jelenleg zajló fel-
melegedés az ütemét és a kiterjedését tekintve is túlmutat az 
elmúlt kétezer év éghajlati változásain – állapította meg három 
frissen megjelent tanulmány.

Mit üzennek ezek a hírek a kártevőirtó szakmának? 
Magyarországon egyre több invazív kártevőfaj jelenik meg, 

így nem elég a hazai jól ismert kártevőkkel megküzdeni. Inva-
zív az a növény-, vagy állatfaj, amely az adott területen beha-
tolónak számít, esetleg túlsúlyba kerül, és ezáltal felboríthatja

az ott fennálló ökológiai egyensúlyt. Az Európai Környezet-
védelmi Ügynökség összeállította az európai ökoszisztémákra 
legnagyobb veszélyt jelentő 163 idegen faj listáját. 

Ilyen például – a fentiekkel összefüggésben – Magyarorszá-
gon is, ugyan pontszerűen, de kimutatható ázsiai tigrisszúnyog 
vagy napszúnyog. Vagy a harlekinkatica, amely veszélyt jelent a 
hazai katicabogarakra. Sokan panaszkodnak a spanyol meztelen 
csigára („gyilkos csiga”), a vizekben pedig a megjelent vándor-
kagylók okoznak gondot. De elég csak visszagondolunk a mezei 
poloskafélékre, amelyek sok kollega életét is megkeserítették.

Amivel elsősorban idén találkozhattunk, az a nagymértékű 
szúnyoginvázió volt - van. Ez a jövőben egyre gyakrabban fog 
előfordulni, és ennek a kérdéskörnek a szakszerű kezelése az 
egyik legfontosabb feladat. A kémiai irtás helyett a biológiai 
védekezést kellene egyre inkább preferálni – volt az általános 
véleményük a szakembereknek a tavaszi MaSZOSZ konfe-
rencián. Az itt elhangzott előadások is a vegyszeres kezelések 
csökkentésének az irányába mutattak.    

A vegyszeres kezelések sok más egyéb rovart is elpusztíthat-
nak, amelyek a környezetünk faunáját nagymértékben megvál-
toztathatják – például a vadméhek számának csökkenését. 

Ugyancsak – ha nem is mint invazív faj – bekerülhetnek más 
országokból, akár más földrészekről olyan rovarok (csótányok, 
ágyi poloskák, stb.), amelyek a hazai irtószerpalettán lévő sze-
rekkel szemben rezisztenciát mutathatnak.

Ezek a kérdések és a kérdésekre adott jó válaszok a szakma 
széleskörű összefogására kell, hogy ösztökéljék a hazai kárte-
vőirtó szakembereket. Fontos minden információt megoszta-
ni egymással, minden szinten. Ezt a célt szolgálja a különbö-
ző hazai rendezvények – mondhatjuk most már bátran – soka-
sága, amelyeken mindenkinek célszerű, vagy illik részt venni.
Az anyagiakra való hivatkozás nem érv a részvétel ellen. 

Végül szeretnék visszakanyarodni a bevezetőben megemlí-
tett Parasitec Budapest nemzetközi kiállításon elhangzott ha-
zai és külföldi előadók által megtartott előadásokra, amelyek 
a jelen cikkben felvetett problémára igyekeztek rávilágítani és 
jó válaszokat adni. Remélem sokunknak (394 magyar látoga-
tó) hasznos volt részt venni ezen a rendezvényen, és azt is re-
mélem, sokunk keresi a jövőbemutató, felelős szakmai megol-
dásokat, válaszokat a felmerülő problémákra.

Vogronics László
RONIX Kft. 

MaKOSZ főtitkár
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Budapesten első alkalommal került megrendezésre a legna-
gyobb európai, professzionális kártevőirtással kapcsolatos ki-
állítás, a Parasitec, a francia PC Média és a MaKOSZ közös 
szervezésében. Az eseménynek a HungExpo B pavilonja adott 
otthont 2019. május 9-10-én.

A rendezvény védnökségét a MaKOSZ közbenjárására az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős 
Államtitkársága vállalta, a nyitó beszéd megtartására
a Nemzeti Népegészségügyi Központ részéről Dr. Deim 
Szilvia főosztályvezető asszonyt (Kémiai Biztonsági 
Főosztály) jelölték ki.

A francia szervező által megküldött hivatalos adatok szerint 
a Parasitec-en 35 kiállító volt, ebből 7 magyar, 8 olasz, 4 kínai, 
4 angol, 3 koreai, 3 lengyel, 2 amerikai, illetve 1-1 bolgár, cseh, 
német, portugál és ukrán vállalat. A két nap alatt 798-an láto-
gatták meg a kiállítást, ebből 394 magyar, 48 román, 35 francia, 
27 olasz, 25 cseh, 19 lengyel, továbbá voltak látogatók Pakisztán-
ból, Horvátországból, Ukrajnában, az Egyesült Királyságból stb.

Feltűnő volt a Bayer és a Syngenta távolléte, így a BASF volt 
az egyetlen, világméretű multinacionális kiállító. Igen erős 
volt az olasz megjelenés, nyolc vállalattal: a Bleu Line Group,
a Colkim, az Ekommerce, az InPest (GEA), a Martignani,
az Orma, az OSD Ecotech és a Spray Team részvételével. 

PARASITEC BUDAPEST 2019
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Az Egyesült Királyságot a 1env Solutions, a PestWest és
a Russell IPM képviselte, utóbbi kettő évek óta aktívan jelen 
van a közép-európai piacon.

A hét magyar kiállítóból kettő a Parasitec kiállítások állandó 
résztvevője: a Bábolna Bio Kft. és az Irtó Trió Kft. Képviseltet-
te még magát az Ekoprevent Kft., az I-Trap Kft., a MEGE és 
Szövetségünk, a MaKOSZ. 

Látogatottság tekintetében az első nap mondható sikeresebb-
nek, különösen 11 és délután 4 óra között volt sok látogató.

A kiállításon egyidőben megtartott konferencián, a két nap 
alatt 11 előadás hangzott el angol nyelven, magyar szinkrontol-
mácsolással, amelyeket mintegy 80-an hallgattak meg.

Az előadások két kiemelt témája az invazív szúnyogok és az 
ágyi poloskák voltak. Előbbi témában két tudományos előadás 
hangzott el, Dr. Norbert Becker (kép fent), illetve Dr. Kurucz 
Kornélia/Dr. Kemenesi Gábor előadásában, továbbá egy, 
inkább gyakorlati tapasztalatokat bemutató előadás, Astrid 
Schuchbauertől, míg az ágyi poloskákról Dr. Gabi Müller,
Dr. Richard Naylor és Dr. Jette Knudsen beszéltek.

A PC Média igazgatója, Edouard Kabouche (kép oldalon 
a szöveg alatt) nagy örömmel fogadta a nagyszámú pozitív 
visszajelzést, jóllehet az angol PestMagazine-ban megjelent 
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PARASITEC 2019 – MEGNYITÓ
dr. Deim Szilvia főosztályvezető,

Nemzeti Népegészségügyi Központ
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Vendégek, Kiállítók!

A Parasitec 2019 Konfe-
rencia és Kiállítás fővédnö-
ke, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának Egész-
ségügyért felelős Államtit-
kársága nevében üdvözlöm 
Önöket itt Budapesten. A 
Parasitec – mint ismeretes 
– a világ legnagyobb és ta-
lán legismertebb szakmai 
konferenciája és kiállítása a 
közegészségügyi kártevőir-
tás szakterületén. A kiállí-
tást minden második évben 
Párizsban tartják, míg a 
köztes években eddig olyan 
fantasztikus városok ad-
tak helyet az eseménynek, 
mint Madrid, Casablanca, 
Al Djajair, Bukarest és Isz-
tambul – most pedig Buda-
pesten van a sor. 

A pár perc múlva kezdő-
dő konferencia napirend-
jén kiváló előadások sze-
repelnek, több magyar 
előadóval is. Olyan izgal-
mas-érdekes témák ke-
rülnek bemutatásra, mint
a „Szúnyogirtás Németor-
szágban”, „Invazív szúnyo-
gok és darazsak Magyaror-
szágon”, „Ágyi poloska ir-
tása”, „Rágcsálóirtás és kapcsolódó jogszabályok”, valamint 
„Az EU biocid termékekről szóló rendelete (BPR)”.

A BPR rendelet kapcsán hatósági szemszögből is említést 
kell tennem a konferencia jelentőségéről. Az EU rendele-
te fokozatosan kiváltja a nemzeti engedélyezési eljárásokat,
ez a folyamat azonban kiemelt figyelmet és erőforrás-ráfor-
dítást igényel mind az ipartól, mind a hatóságtól. A megfe-
lelés érdekében az iparnak és a hatóságnak a lehetőségek-
hez mérten együtt kell működniük, hiszen a célunk közös: 
biztonságos és fenntartható életkörülmények biztosítása 
mindenki számára. Hangsúlyozni kell, hogy csak az Európai 
Unió lakossága meghaladja az 510 millió főt és bár az em-
berek többsége ma már modern körülmények között, váro-
sokban él, az urbanizáció és az azzal járó kényelem nem je-
lenti azt, hogy elfelejthetjük a közegészségügyi veszélyeket. 
A járványok és fertőző megbetegedések megelőzése érde-
kében vívott harcban a hatóság és az ipar ugyanazon olda-
lon áll. Az ipar tudása, tapasztalata, a folyamatos fejleszté-
seik, új termékeik kulcsfontosságúak és elengedhetetlenek 
a kártevők okozta fertőzések visszaszorítása érdekében.

Ezekkel az innovatív technológiákkal, új termékekkel ta-
lálkozhatunk a mostani kiállításon, ahová a világ minden 
tájáról érkeztek kiállítók: összesen 37 kiállító termékeit 
ismerhetjük meg. A kiállítás kitűnő alkalmat ad ahhoz is, 
hogy új piaci kapcsolatokat alakítsanak ki, új partnereket 
találjanak. 

A kiállításon túl azonban hadd ajánljam figyelmükbe gyö-
nyörű fővárosunkat, Budapestet is. Remélem, engedi majd 
idejük, hogy ne csak a kiállítási területen, hanem a városban 
is szétnézzenek. 

Zárásként engedjék meg, hogy megragadjam az alkalmat 
és köszönetet mondjak a Szervezőknek is a rendezvény kiváló 
megszervezéséért! 

Hölgyeim és Uraim, nagyon nagy megtiszteltetés és örö-
mömre szolgál, hogy ezennel hivatalosan is megnyithatom
a Parasitec 2019 konferenciát és kiállítást!

cikk a HungExpo környezetét így értékelte: „Semmi kínálat 
nincs sem a látogatók, sem a kiállítók számára: nincsenek ét-
termek, bárok, vagy kávézók.” 

Szövetségünk is kapott néhány méltató e-mailt, pl.
Dr. Romain Lasseur – aki Rágcsálóirtás: új szabályozási 
környezet a rágcsálóirtó szerek és hatásaik tekintetében 
címmel tartott előadást – köszönetet mondott a „tökéletes 
szervezésért”. 

Külön öröm volt számunkra, mint magyar társ-szervező 
számára, hogy a Dr. Kurucz Kornélia/Dr. Kemenesi Gábor 
szerzőpáros mellett még két magyar előadó, Dr. Tóth Mária 
(Eötvös Lóránd Tudományegyetem) és Dr. Vas Zoltán (Magyar 
Természettudományi Múzeum) előadásai is nagy érdeklődésre 
tartottak számot. 

Németh Mária
(MaKOSZ)
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A Parasitec kiállításhoz kapcsolódóan Dr. Bajomi Dániel, a 
Bábolna Bio vezetője fogadta a Nemzetközi Patkány Akadémia 
küldöttségét, akik megismerkedhettek az Európában jelenleg 
kiemelt helyet elfoglaló rágcsáló- és rovarirtó szer gyártó cég 
infrastruktúrájával.

Az Akadémia tagjai látogatást tettek a budapesti 
biológiai laboratóriumban, valamint a Bábolnán található 
termelőüzemben. Ebből a nemzeti vagyon részét képező, 
kivételes ménekből álló méneséről híres városból indult útjára 
1965-ben a kártevőirtó cég.

Dr. Bajomi, a vállalat jelenlegi vezetője 1973 óta sokat 
tett a laboratórium fejlődéséért, amely néhány éve az inno-
vatív megoldások felé fordult. Vállalatvezetői szerepe mel-
lett a CEPA keretében – amelynek 1994 óta tagja, és annak 
alelnöki, majd elnöki funkcióját is betöltötte – számos mun-
kában részt vesz.

A Nemzetközi Patkány Akadémia ezt az önkéntes szolgála-
tot kívánta elismerni azzal, hogy ebben az évben neki adomá-
nyozta az Arany Patkány (Golden Rattus) díjat. A kitüntetést 
május 9-én Budapesten egy kis ceremónia keretében ítélte 
oda Patrick Gravey elnök a 2019. évi díjazottnak.

A Népszava 2019. július 15-én megjelent cikke szerint 
hosszabbak és drágábbak lehetnek a szakképzések, ha 
megvalósul a Palkovics-féle minisztérium elképzelése.

Az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szakképzéseinek át-
szabására készül az Innovációs és Technológiai Minisztéri-
um (ITM), legalábbis ez derül ki a Szakképzés 4.0 című ki-
adványukból. Ebben úgy fogalmaznak, a rendszer jelenleg 
átláthatatlan mind a szakmát választó fiatalok, mind a pá-
lyaorientációban dolgozó pedagógusok számára.

A képzések számát 200 alá csökkentené az ITM, és kiegé-
szíteni azokat „digitális szintekkel” is. Az OKJ rendszer szak-
képesítéseit a jövőben két részre osztanák:

• Az alapszakmák ötéves technikumban, hároméves szak-
képző iskolában, illetve iskolarendszerű felnőttoktatás-
ban, másfél-három év alatt lennének megszerezhetőek.

• A szakmai képesítések a fentieknél rövidebb idejűek, 
vagy specializációként ráépülnek valamelyik alapszak-

mára. Ezeket csak felnőttképzésben lehet majd megsze-
rezni, vizsgázni pedig független vizsgaközpontokban 
kellene.

Még folyamatban van az új képzési jegyzék alapszakmái-
nak meghatározása, de őszre elkészülnek a szakképzés jogi 
kereteit kijelölő új rendeletek, a tél folyamán pedig kidol-
gozzák a képzések tartalmát és a vizsgakövetelményeket.
Újfajta foglalkozások, munkakörök megjelenésére is számítani 
lehet.

A változások hatására a képzések ára nagy valószínűség-
gel drágul, kevesebb képző is marad majd. A 2019. márciu-
si adatok szerint az országban 1581 felnőttképző található, 
ebbe a számba beletartoznak az állami és egyházi fenntar-
tású iskolák és a szakképzési centrumok is. Utóbbiak jogo-
sultsága továbbra is él majd, azonban a tervezet értelmében
a piaci alapon működő vállalkozások és nonprofit szerve-
zetek határozatlan időre szóló engedélye megszűnhet.

Az állami ménes patkányai

Az OKJ-rendszer
teljes átszabására készül a kormány
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Idén harmadik alkalommal tartotta meg a világ 
kártevőirtó ipara a „Kártevő Világnap”-ot, amelynek 
alkalmából Szövetségünk két Hírlevelet is megjelentetett 
(https://makosz.hu/hirek). A Francia Kártevőirtó Szövetség 
(CS3D) ezen alkalomból megküldött körlevelében fontos 
dolgokat vetett fel. A körlevelet az alábbiakban kivonatosan 
közöljük:

„A Nemzetközi Kártevőmegelőzési Nap (Kártevő Világ-
nap) alkalmából a Francia Kártevőirtó Szövetség (CS3D) 
1200 vállalata tájékoztatást adott ki a közvélemény számára 
a patkánypopulációk irtásának megnövekedett nehézségei-
ről, amelyben az új szabályozás közismert közegészségügyi 
következményeire figyelmeztetnek. 

A kárvetők elleni csalétkezést érintő új megszorító intéz-
kedések megfelelő tájékoztatás és egyeztetés nélkül történő 
bevezetése nehézségeket okoz és már jól  ismertek a hasonló 
szabályozást alkalmazó más európai országokban. A rágcsá-
lópopulációk irtása kritikussá válik különösen az olyan nagy-
városokban mint Párizs, ahol a rágcsálók jelenléte már jelen-
leg is rendkívüli mértékű.

ISMÉT SEMMIBE VETTÉK A KÁRTEVŐKKEL 
KAPCSOLATOS KOCKÁZATOK KEZELÉSÉT!

A csalétkezés módszereit szabályozó rendelet közelmúlt-
beli jelentős módosítása hátrányosan érinti a közegészség-
ügyet és a nagyvárosokban élőket. 

A módosítás célja a megelőzést szolgáló rágcsálóirtó csa-
létkek alkalmazásának csökkentése vagy azok állandó ki-
helyezésének megtiltása a kezelést követően. Ezzel pár-
huzamosan, a kuratív kezelések a jövőben nem tarthatnak
35 napnál hosszabb ideig. Ez egy olyan módszertani vál-
toztatás, amelyet nem előzött meg szakemberekkel történő 
egyeztetés, és ami – a kártevők ellenőrizhetetlen szaporo-
dása miatt – a felhasználókat zsákutcába viszi.  

KEZELHETETLEN PATKÁNY- ÉS 
EGÉRSZAPORULAT – ALTERNATÍV MEGOLDÁSOK?

A CS3D felhívja a kormány és a képviselők figyelmét
e döntés negatív hatásaira, tekintettel e kártevők rendkívül 
gyors szaporodási ütemére. 

Az építkezések felgyorsulása és a városok számára
a köztisztaságra biztosított pénzügyi eszközök csökken-
tése két fontos, a patkánypopulációk növekedését előse-
gítő tényező – ez a csapás Párizsban már hónapok óta jól 
ismert. 

A franciák 32 %-a már szembesült ezzel a problémával 
saját lakásában/házában. A kártevőirtók által végzett be-
avatkozások 55-60%-át a rágcsálók elleni kezelések teszik 
ki. 

Ezzel összefüggésben a CS3D létrehozza a Tudomá-
nyos-Műszaki és Szabályozási Bizottságot, amely lehetővé 
teszi a szektor szakembereinek, hogy – az emberi tényező és 
a biodiverzitás figyelembe vételével – új megoldásokat ke-
ressenek a rágcsálók elszaporodásának hatékony kezelésére. 
Az új társadalmi igények megválaszolása érdekében a CS3D 
szakemberei elhatározták egy Műszaki Innovációs és Fej-
lesztési Bizottság felállítását.

Az az elképzelés, hogy összegyűjtsék az összes műszaki, tu-
dományos és szabályozással foglalkozó szakértőt annak ér-
dekében, hogy együtt dolgozzanak különböző, a kártevőkkel 
– többek között a patkányokkal – kapcsolatos témakörök-
ben: új technológiák kutatásában, a rezisztencia tanulmá-
nyozásában, az új fajok meghatározásában, az integrált men-
tesítési stratégia kialakításában…

A bizottság 5 fő feladata: 
• Kutatás-fejlesztés
• A 3D tevékenység (rágcsálóirtás, rovarirtás, 

fertőtlenítés) megismerése
• Szabályozás változás nyomonkövetése
• Megfelelő gyakorlati módszerek kidolgozása 
• Képzés

A nyitott bizottság egybegyűjti az invazív fajok és kártevők 
témákörben a 3D vállalatoknál és a kutatási központokban 
(pl. INRA) dolgozó tudósokat, a 3D vállalatoknál vagy kül-
sős cégeknél dolgozó jogászokat és a magas műszaki színvo-
nallal rendelkező szolgáltatókat.”

(MaKOSZ)

JÚNIUS 6. 
KÁRTEVŐ VILÁGNAP

WORLD PEST DAY
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NÉV: ………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….

E-mail cím, telefonszám: …………………………………………………………………………………
Számlázási cím: …………………………………………………………………………………

Csomagár:
42 500

800

Összesen 43 300 Ft/fő regisztráció nélkül

48 500

800

Összesen: 49 300 Ft/fő regisztráció nélkül

26 600

400

Összesen 27 000 Ft/fő regisztráció nélkül

29 600

400

Összesen 30 000 Ft/fő regisztráció nélkül

Napijegy 10 000 Ft/fő/nap

Kérjük a megfelelő helyre tegyen X-et. Fordíts!

2 nap teljes ellátással, 
elhelyezés 1 ágyas 

szobában

A napijegy tartalmazza: az előadásokon való részvételt, a kiállítások megtekintését,
az aznapi ebédet, az előadások szüneteiben a kávékat, üdítőket.

Érkezés október 1-én, kedden délután (fakultatív).

Ft IFA  fő/1 éjszaka

3 nap teljes ellátással, 
elhelyezés 1 ágyas 

szobában

Ft/fő + a regisztráció

Ft IFA  fő/2 éjszaka

2 nap teljes ellátással, 
elhelyezés 2 ágyas 

szobában

Ft/fő + a regisztráció

Ft IFA  fő/1 éjszaka

Ft/fő + a regisztráció

A csomagár a következőket tartalmazza: 2 reggeli, 2 ebéd, 2 vacsora, szállást és a
wellness részleg használatát, a kiállítások megtekintését, az előadások szüneteiben
a kávékat, üdítőket.

A csomagár a következőket tartalmazza: 1 reggeli, 2 ebéd, 1 vacsora, szállást és a
wellness részleg használatát, a kiállítások megtekintését, az előadások szüneteiben
a kávékat, üdítőket.

JELENTKEZÉSI LAP A MAKOSZ XXIX. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁN 
TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE

3 nap teljes ellátással, 
elhelyezés 2 ágyas 

szobában

Ft/fő + a regisztráció

Ft IFA  fő/2 éjszaka

2019. október 1-3. (kedd-csütörtök), Duna Relax & Event Hotel****                 
2300 Ráckeve, Dömsödi út 1-3.
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Étkezés: Regisztráció: 
Ft/fő Ft/fő

Ebédjegy 3 900 Tagoknak 10 000
Vacsorajegy 3 900 Nem tagoknak 15 000

A regisztráció mindenki részére kötelező!

Kiállítás:
Igényelt kiállítási terület (min. 6 m2) 7 000,- Ft/m2 + ÁFA

Igényelt technikai berendezés: ……..……………………………….……………………………………

Összesen (7 000,- Ft x …….. m2): ………………………..Ft + ÁFA

Marketing előadás (max. 20 perc) 30 000,-

Előadás címe: …………………………………………………...…………………………………………………

Szerző(k): ……………………………………………………………...……………………………………………

FIGYELEM! KREDITPONTOT CSAK AZ KAPHAT, AKI A 
KONFERENCIA MINDKÉT NAPJÁN RÉSZT VESZ!

…….....m2

Ft/előadás + ÁFA

JELENTKEZÉSI LAP A MAKOSZ XXIX. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁN 
TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE

2019. október 1-3. (kedd-csütörtök), Duna Relax & Event Hotel****                 
2300 Ráckeve, Dömsödi út 1-3.

aláírás
…………………………………………

Kérjük, hogy akik szállást is igényelnek, a jelentkezési lapot legkésőbb 2019.
szeptember 2-áig küldjék meg a makosz@tlt.hu e-mail címre, vagy faxon a (06)-1-
464-5241-es számra. A részvételi díjat 2019. szeptember 5-ig kérjük
szíveskedjenek átutalni a MaKOSZ 10300002-20360210-00003285 sz. számlájára.
Azok, akik csak napijegyet kívánnak venni, 2019. szeptember 15-ig küldjék vissza
a jelentkezési lapot. Köszönjük. 

Dátum: 2019. ……………………………..



XXVI. évfolyam, 2. szám  KÁRTEVŐIRTÁS 9

A NYUGAT-NÍLUSI LÁZRÓL
2019. június 17-én egy cikk jelent meg a hvg.hu-n:

„Vírusos fertőzés fenyegeti a Görögországban nyaralókat

A görög egészségügyi hatóságok arra kérik az embereket, hogy te-
gyenek meg minden szükséges óvintézkedést a szúnyogcsípések el-
len, mert a rovarok a nyugat-nílusi láz néven ismert vírusbetegsé-
get terjesztik.

Görögországban tavaly terjedt el a nyugat-nílusi láz nevű 
betegség, amelynek vírusát szúnyogok hordozzák. A vírus okozta 
fertőzést nagyon komolyan kell venni, mert tavaly a görögöknél 
316 ember betegedett meg tőle, és 50-en bele is haltak. A városi 
és a vidéki területeken egyaránt elkaphatja az ember a vírust, 
de az egészségügyi hatóságok kiemelik, hogy az óvatosság 
kedvéért a nyaralók elsősorban az állóvizeket kerüljék. Ezenfelül 
érdemes használni szúnyogriasztót, a szállásokon szúnyoghálót,
és a hosszú szárú nadrág használata is ajánlott.

A nyugat-nílusi láz tipikusan az a betegség, amelynek terjedésé-
ben a globális felmelegedésnek és a klímaváltozásnak nagy szere-
pe van, Görögországba költöző madarakkal együtt érkezhetett be 
a betegség. A megfertőződött emberek 80 százaléka nincs is tuda-
tában, hogy elkapta a vírust, teljesen tünetmentesek, közel húsz 
százalékuk viszont enyhe, influenzaszerű tüneteket produkál, egy 
százalékuk pedig ennél is súlyosabb beteg lehet, akár bele is hal-
hat a fertőzésbe. Tavaly a Görögországban megbetegedett 316 em-
ber közül 243-an agyvelő- vagy agyhártyagyulladás tüneteit pro-
dukálták, és voltak, akik lebénultak.

Görögországba az idei szezonban 31 millió turistát várnak, 
ezért a reptereken is szórólapokat fognak majd osztogatni, 
amelyben a szúnyog elleni megfelelő védekezésre kérik az uta-
sokat.

Danai Pervanidou görög egészségügyi szakember szerint lehetet-
lenség megmondani, hogy pontosan mely területeken lesz magas 
a fertőzés veszélye, de az biztos, hogy a legnagyobb városokban, 
Athénban és Thessalonikiben is számítani kell a betegség megje-
lenésére.

A nyugat-nílusi lázat nemcsak a görögöknél lehet elkapni, aki 
Ciprusra, Olaszországba, Romániába vagy Szerbiába utazik, az is 
fokozottan ügyeljen a szúnyogok elleni védekezésre.”

A fenti tájékoztatást a szerkesztőség a következőkkel egé-
szíti ki:

A nyugat-nílusi láz Magyarországon is jelen volt 2018-ban. 
Az ECDC – (European Centre for Disease Prevention and 
Control – Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi 
Központ) – hivatalos adatai a következők:

ORSZÁG
HUMÁN LÓ

megbetegedés haláleset megbetegedés

Olaszország 576 46 149

Görögország 311 47 2

Románia 277 43 2

Magyarország 215 1 91

Horvátország 53

Franciaország 27 13

Ausztria 20 2

Bulgária 15 2

Cseh Köztársaság 5 1

Szlovénia 3 1

Németország 2

Spanyolország 9

Az ECDC 2014-2018-as éveket összehasonlító grafikonján 
világosan látszik, hogy 2018-ban, a 34. héten milyen kiugró volt 
a bejelentett esetszám:

A fenti, ECDC szerinti 1 magyarországi halálesettel szem-
ben, a Nemzeti Népegészségügyi Központ Járványügyi és In-
fekciókontroll Főosztálya által 2019. május 17-én kiadott, „Be-
jelentett fertőző megbetegedések Magyarország, 2014-2018” 
című dokumentumában 2018-ban 225 bejelentett nyugat-nílu-
si láz eset és 15 halálozás szerepel.

Jóllehet, az ECDC 2019. június 6-i, legfrissebb adatai szerint 
idén még egyetlen bejelentés sem érkezett, nem lehetünk nyu-
godtak. Javasolt, hogy ne csak a cikkben felsorolt országokba 
utazók ügyeljenek fokozottan a szúnyogok elleni védekezésre, 
de itthon is tegyük azt!

(Magyar Kártevőirtók Országos Szövetsége)



10 KÁRTEVŐIRTÁS XXVI. évfolyam, 2. szám

A házi egér (Mus domesticus) a 18. század végén került 
Ausztráliába, az első európai letelepedőkkel. Mára az egész 
országban elterjedtek, de legnagyobb sűrűségben a dél-keleti, 
gabonatermelő vidéken találhatók meg.

Az egerek által okozott károkról rendszeresen beszámolnak 
Ausztráliában. Az első jelentett eset 1917-ben történt, Viktó-
ria állam Lascelles városában, ahol 200.000 (kb. 3 tonna – ld. 
fotó) egeret fogtak egyetlen éjszaka leforgása alatt. 1917 júniu-
sának végére 544 tonna, kb. 32 millió egeret jelentettek!

A legnagyobb „egércsapás” 1993-ban sújtotta az ausztráliai 
Viktória állam déli területét, ahol kb. 96 millió AUD (mai árfo-
lyamon kb. 19 milliárd forint) kárt okoztak a gabonatermesztés-
ben. A pusztítás kiterjedt a lábon álló és raktározott gabonára, az 
állatállományra, gépjárművek rongálódtak meg, továbbá az épü-
letek elektromos és gumi szigetelései váltak hasznavehetetlenné.

2011-ben Dél Queensland, Új Dél Wales, Viktória államok 
nyugati része, valamint Dél Ausztrália szenvedett az egerek 
okozta károktól. 2019-ben ismét riasztóan növekedik a rágcsá-
lók száma. 

Az „egércsapás” megha-
tározása a következő: az 
egerek túlzott és növek-
vő populációja, amelynek 
gazdasági és/vagy környe-
zeti hatása van. Az egér-
sűrűség a gabonafölde-
ken nem „egércsapásos” 
években általában keve-
sebb, mint 50 egér hek-
táronként, de a csúcs-sű-
rűség meghaladhatja az
1.000 egér/hektár szá-
mot. Az egerek száma 
függ a körülményektől, de
a kulcsfontosságú ténye-
ző a különbség a nem te-
nyésző téli, valamint a ta-
vaszi és nyári tenyész po-
puláció között. Mivel az 

egerek nem élnek sokáig, az áttelelő populációt nehéz ész-
lelni, de a szaporodás megkezdésének kiváltó oka úgy tűnik, 
hogy az uralkodó időjárással és a táplálék rendelkezésre állá-
sával kapcsolatos.

Az egerek szaporodási időszaka októberben kezdődik és
a következő év májusáig tart. A nőstények három hetente akár 
11 utódot is képesek a világra hozni egy-egy alomban.

Az „egércsapások” gyakran következnek be egy száraz pe-
riódust követő nedves tavasz és nyár esetén, amikor is extra 
mennyiségű táplálék és fedezék áll rendelkezésre.

A kutatási munka, amely a növekvő egérpopulációhoz 
vezető mechanizmusok megértésére és előrejelzési modellek 
fejlesztésére összpontosít, csupán 70 %-os pontosságot 
képes elérni. Ezért létfontosságú, hogy a gazdálkodók 
és termelők felismerjék és nyomon kövessék az egerek 
számbeli növekedésének jeleit és lépéseket tegyenek az irtási 
intézkedések és a gazdálkodási gyakorlatok korai bevezetésére. 
Sokkal könnyebb egy kis egérfertőzést kordában tartani, 
mint egy „egércsapás” gazdasági és környezeti hatásaival 
megbirkózni. Mivel az időjárás és az éghajlat minden bizonnyal 
befolyásolja az egérpopulációk szezonalitását, valószínű, 
hogy az éghajlatváltozás jelentős hatással lesz a jövőben az 
„egércsapások” számára és nagyságára.

(Kivonatos fordítás az International Pest Control
2019. május/júniusi számában megjelent cikkből.

Készítette: Németh Mária)

Egércsapás Ausztráliában

A farmerek készülnek az idei szezonban
bekövetkező „egércsapásra”.
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H Í R E K ,  C I K K E K
magazine.pctonline.com – 2019 január

Patkány viselkedés: amit tanulunk

Az új technológia a kártevőirtó iparág számára olyan, továb-
bi viselkedésbeli betekintést nyújt, amely az egyik kiemelke-
dő műszaki igazgatót arra ösztönözte, hogy átgondolja, hogyan 
végzi a rágcsálóirtást.

Jeff Weier, a Sprague Pest Solutions (Tacoma, Washington, 
USA) műszaki és oktatási igazgatója.

Az egyik első tény, amit megtanultam, amikor elkezdtem karri-
eremet a kártevőirtó iparban, az volt, hogy a patkányok neofóbok 
és az egerek nem. Úgy tartották, hogy a patkányok bizalmatlanok 
a környezetükben lévő új tárgyakkal szemben, míg az egerek ér-
deklődőbbek és hajlamosabbak  új tárgyakat tanulmányozni.

Nemrégiben, cégünk mozgásérzékelő kamerákat vagy „já-
tékkamerákat” kezdett el használni, továbbá néhányat 
azokból az új szenzoros rendszerekből, amelyek az ipar-
ág számára elérhetőek a rágcsálók nyomon követése cél-
jából. Amit láttunk, az valóságos meglepetés volt a rágcsá-
lók viselkedésére vonatkozóan.  Igen, a patkányok neofó-
bok, de soha nem voltunk tudatában annak, hogy mennyire 
neofóbok. Ez a viselkedés sokkal összetettebb, mint ahogy az
a legtöbb leírásban szerepel. Amit megtudtunk, azt követeli meg 
tőlünk, hogy átgondoljuk, hogyan végezzük a rágcsálóirtást.

A patkányok nem csak óvatosak az új tárgyakkal szemben, de 
egyes esetekben úgy tűnik, hogy azok el is riasztják őket. Ez a je-
lenség hosszú ideig, akár hetekig eltarthat, míg egy patkány köl-
csönhatásba lép egy eszközzel, és egyes esetekben soha nem fog-
nak megközelíteni egy új eszközt. Ez felveti a kérdést: „Hogyan 
irtsuk a rágcsálókat, amikor a populáció egyes részei soha nem 
fognak kölcsönhatásba lépni az irtásukra szolgáló eszközeinkkel?”

A szenzoros technológia használatával azt is megállapítot-
tuk, hogy habár a rágcsálók meglátogatják a csalétek állomá-
sokat, de mégsem fogyasztanak a csalétekből. Tehát nemcsak, 
hogy néhány rágcsáló populáció soha nem lép kölcsönhatásba 
eszközeinkkel, de néhány rágcsáló oly módon lép kölcsönha-
tásba, ahogy nem számítunk rá.

Hasonló viselkedést figyeltünk meg a rágcsálóirtó szerek 
esetében. Vannak olyan kutatások, amelyek azt mutatják, hogy 
a rágcsálók az étkezési preferenciákat megosztják a családok 
és bizonyos esetekben a kolóniák között. Mindannyian talál-
koztunk már olyan rágcsálókkal, amelyek egy élelmiszerbolt-
ban csak egy konkrét termékből táplálkoztak. De miért? Egy 
kamerával sikerült lekapnom két Norvég patkány kommuni-
kációját. Hogy miről „beszéltek”, nem tudom, de a kommuni-
káció kétségtelenül megtörtént! Ez a viselkedés és kommuni-
káció különböző populációkban különböző élelmiszer prefe-
renciákat eredményezhet. Kedvenc rágcsálóirtó szereink nem 
biztos, hogy a rágcsálók kedvencei is. Lehet, hogy ami az egyik 
helyzetben működik, nem működik mindenhol.

Mit tegyünk? Jelenleg számos rágcsálóirtó program épül 
külső, rágcsálóirtó szerekkel vagy csapdákkal működő esz-
közökre és belső csapdázó eszközökre. A következetesség és 
az esztétika érdekében gyakran ugyanazokat az eszközöket / 
rágcsálóirtó szereket használjuk. Néhány évvel ezelőtt derült 
ki a német csótányok csalétekkel szembeni viselkedési rezisz-
tenciája. Mostanra különféle csalétek formulációkra és csalé-
tek rotációs rendszerekre épülő módszereket dolgoztunk ki
a probléma megoldására. Azt is felismertük, hogy milyen gyor-
san bekövetkezhet ez a viselkedési ellenállás, szemben a klasz-
szikus fiziológiai rezisztenciával. Előfordulhat, hogy ugyan-
azokat az elveket kell használni a rágcsálókkal szemben, ame-
lyeket a német csótányok esetében megtudtunk.

Rengeteg, különféle tervezésű csalétek állomás és csapda lé-
tezik. Az állomások különböző formájúak és méretűek, és kü-
lönböző méretű nyílásokkal rendelkeznek. A csapdák külön-
böző anyagokból készülnek, és különböző kialakításúak. Min-
den eszköznek megvan a helye és az egyik első dolog, amit te-
hetünk, hogy különböző helyszíneken különböző eszközöket 
próbálunk ki, annak érdekében, hogy meghatározhassuk, me-
lyiket részesíti előnyben a helyi populáció. Természetesen a 
csapdákat először mindig összeszerelés nélkül kell kihelyezni, 
hogy a rágcsálók hozzászokjanak az új objektumhoz, és hogy 
elkerüljük a csapdával szembeni gyanakvást.

A rágcsálóirtó szereket is másképpen kell használni. Többfé-
le csalétket kell kínálnunk, hogy meghatározzuk, melyiket ré-
szesíti előnyben a populáció. Váltogatni szükséges a formulá-
ciókat ugyanúgy, mint a csótány csalétkek esetében, hogy meg-
akadályozzuk a viselkedésbeli rezisztenciát. 

Vajon mi mondanivalójuk van egymás számára
ezeknek a patkányoknak?
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kányt, aki azt hitte, átfér egy csatornafedő lyukán, de téve-
dett. Ő az:

Nyolc önkéntes tűzoltó és egy állatmentési szakértő, Micha-
el Sehr küzdött meg a feladattal: felemelték a fedőt és megla-
zították, hogy Sehr ki tudja emelni az állatot, és visszaküldeni
a csatornába. „Sok téli hája volt, ezért szorulhatott be csípő-
tájt, aztán se előre, se hátra” - elemezte a helyzetet focivébés 
stúdiókommentátorokat megszégyenítően a szakértő a helyi 
médiának. Hogy a városban pontosan hol történt az eset, nem 
tudni, de gondolom, a Rathaus előtt.

Ahogy feltöltötték a felvételeket a Fa-
cebookra, a patkány sztárrá vált, és per-
sze sokan elkezdték feszegetni, hogy 
kell-e ekkora erőfeszítés egy nem ép-
pen finom renoméjú rágcsáló megmen-
tésére. „Még a sokak által utált állatok 
is tiszteletet érdemelnek” - mondta erre 
Sehr. És hogy a pozitív végszó kapjon 
még egy kis extra gejl cukormázat is: a 
patkányt egy kislány vette észre, és neki 
annyira tetszett az állatmentő akciója, 
hogy rajzolt neki egy képet a patkány-
ról, szívecskékkel körbevéve.

Femina.hu – 2019. március

Valaki minden éjjel rendet tett
a fészerben: a tulaj bekamerázta,

és leesett az álla

Már azt hitte, megbolondul, amikor egy éjszakai kamera 
fényt derített a betolakodó kilétére.

Néhány ötletet mutattam be a vita ösztönzésére, de nem 
ezek jelentik az egyetlen megoldást. Mint iparág, mindig is 
akkor nyújtottuk a legjobbat, amikor kihívásokkal szembesül-
tünk, és mint szakemberek, figyelnünk, tanulnunk és változ-
tatnunk kell, hogy hatékonyak legyünk, amikor olyan kritikus 
szolgáltatást nyújunk, mint a rágcsálóirtás.

24.hu – 2019. február 5.

Darázsirtó miatt kerültek
19-en kórházba

A rendőrség kiderítette, mi okozta Berettyóújfalun
a tömeges rosszullétet.

11 gyereket és 8 felnőttet vittek kórházba tavaly ősszel.
A rendőrség szeptember 20-án este kapott bejelentést arról, 
hogy Berettyóújfaluban, a Kölcsey utcában több családi ház-
ban is fulladásra és rosszullétre panaszkodnak a lakók.

A rendőrök a helyszínen adatgyűj-
tést, tanúkutatást végeztek. Megtud-
ták, hogy az egyik kertben darázsir-
tást végzett egy szakember és felte-
hetően a permetszertől lettek rosz-
szul többen is.  A nyomozók szakér-
tők bevonásával vizsgálták az esetet.

Megállapították, hogy a 34 éves 
férfi semmilyen körülmények között 
nem használhatta volna az adott per-
metezőszert lakott területen belül, 
mivel az olyan veszélyes, hogy csak 
mezőgazdasági területeken lehet ro-
varok ellen használni.

A rendőrök gyanúsítottként kihallgatták a férfit, vele szem-
ben foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés 
miatt folytattak büntetőeljárást, most pedig az iratokat átad-
ták az ügyészségnek. (police.hu)

index.hu – 2019. február 26.

Csatornafedőbe szorult a kövér német 
patkány, kilencen szabadították ki

A Brexit-szappanopera és a Trump-Kim-csúcstalálkozó 
mellett elképesztő izgalmakról számol be a BBC híroldala 
a németországi Bensheim állatmentőinek nyomán: két nap-
pal ezelőtt, február 24-én kiszabadítottak egy méretes pat-

Fotók: BERUFSTIERRETTUNG RHEIN NECKAR
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tekre történő elterjedését – jelent meg a Nature Microbiology 
folyóiratban.

„Bizonyítékot találunk arra, hogy ha nem kerül sor az ég-
hajlat felmelegedésének jelenlegi ütemének csökkentésére, 
új élőhelyek alakulnak ki városi területeken, a lakosság nagy 
számát téve ki fertőzésnek” –  mondta nyilatkozatában Moritz 
Kraemer, a tanulmány vezető szerzője, a Boston Gyermekkór-
ház és az Oxfordi Egyetem munkatársa.

A kutatás az Aedes aegypti és Aedes albopictus szúnyogfa-
jokra összpontosít. Mindkét faj ismert hordozója és terjesztője 
a betegségeknek.

A térképek az Aedes aegypti (felső térkép) és Aedes al-
bopictus (alsó térkép) előrejelzett elterjedését mutatják be
2050-ben, „közepes” éghajlati forgatókönyvet feltételezve, 
amelyben az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása 2080-ban 
csúcsosodik, azután csökken. A sötétebb területek jelzik a szú-
nyogok legnagyobb számú elterjedését.

Az új tanulmány az Egyesült Államok és Európa szúnyogkö-
vető adatait elemezte, amely számos tényezőt foglal magában 
a fajok elterjedésének előrejelzésére a következő évtizedek-
ben. A kutatók három különböző potenciális éghajlati forga-
tókönyv szerint hajtották végre a szimulációkat, a jövőbeli ég-
hajlatváltozás mérsékelt, magas és súlyos szintjét feltételezve

Jelenleg az adatok arra utalnak, hogy Aedes aegypti az Egye-
sült Államokban - főként a déli államokból - évente mintegy
37 mérföldet terjed, bár a múltban gyorsabban terjedt. Más-
részről úgy tűnik, hogy az Aedes albopictus Európa-szerte 
egyre gyorsabb ütemben terjed, jelenleg évi 93 mérföldet.

A kutatás azt sugallja, hogy az elkövetkező évtizedekben 
mindkét faj tovább fog terjedni az egész világon, bár az őket 
befolyásoló tényezők az idő múlásával változhatnak.

Rövid távon a tanulmány megállapítja, hogy a környezeti válto-
zások valószínűleg nem lesznek nagy hatással a terjedés arányára, 

Nyugdíj után sok idős ember tölti az idejét magányos barká-
csolással, azonban az egyedül töltött idő nem mindig hat pozi-
tívan a mentális egészségre.

A 72 éves angol férfi, Stephen Mckears is azt hitte, az idegei-
vel van probléma, amikor többször egymás után valami nagyon 
furcsát észlelt a fészerében.

A rendszerető betolakodó
Az éjszaka kulcsra zárt fáskamrában reggelre mindig katonás 

rend uralkodott. A széthagyott csavarok és kisebb kiegészítők 
rendszeresen vissza voltak pakolva egy műanyag dobozba, hol-
ott a férfi tisztán emlékezett rá, hogy ő nem tett ilyet. Kíváncsi-
ságán nem tudott felülkerekedni, úgyhogy megkérte egy barátját, 
aki gyakran készít éjszakai felvételeket, hogy segítsen neki. A be-
kamerázott fészerben készült videó (a video itt tekinthető meg: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=CIc-Eeh7I-
UY) láttán a férfi nemcsak megkönnyebbült, de el is érzékenyült.
A szorgos betörő ugyanis nem volt más, mint egy szürke kisegér.

A kommentelőket is megdöbbentette a nyugdíjas férfi tör-
ténete, és többen vicces hozzászólásokkal bombázták. Az 
egyikük például azt írta, adja neki kölcsön a tisztaságmáni-
ás apróságot, bármennyi sajt is legyen az ára, hogy megta-
nítsa a gyerekeit összepakolni. Egy másik hozzászóló szerint
a férfi feleségének reinkarnációja lehet az egér, aki még halála 
után is rendetlen ura után pakol. Egy nő azt is felajánlotta, szíve-
sen összeköltözik - nem Stephennel, hanem a buzgó kisegérrel.

www.scientificamerican.com – 2019. március 7.

2050-re a világ felét veszélyeztethetik
a szúnyogok által terjesztett betegségek

A környezeti változások, az urbanizáció és az emberek világ-
körüli utazásainak kombinációja segíti a szúnyogok új terüle-
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Mialatt küldetését teljesítette, autója egy 20.000 egyedből 
álló méhrajt vonzott magához. Egy helyi férfi felfigyelt a züm-
mögő hangzavarra és attól tartva, hogy a méheket rosszul ke-
zelhetik, felhívott egy méhészcsoportot.

„Lenyűgöző volt. Arra haladtam éppen az autómmal, ami-
kor észrevettem a nagy barna foltot.” – mondta. „Rengeteg 
embert meghökkentett a látvány, az autók lelassítottak és az 
emberek fotózták a jelenséget. Attól tartottam, hogy, mivel ez 
a város közepén, egy kocsma előtt történt, valaki esetleg bu-
taságot csinálhat és megsérülhet, vagy olyan butaságot csinál, 
ami a méheknek árthat.” – mondta.

A méhészek már dolgoztak, amikor Howarth visszatért au-
tójához, és úgy tűnt a probléma megoldódott. De mégsem.
A méhraj nem tévesztette szem elől, és követte őt. 

„Másnap rájöttem, hogy néhány méh hazáig követett.” – nyi-
latkozta. Kihívta a méhészeket, akik meg is érkeztek készen 
rá, hogy megoldják a helyzetet. „Úgy gondoljuk, hogy a méh-
királynőt valami vonzotta az autóban, talán valami édesség, 
és a csomagtartó ablaktörlő résén vagy a zsanéron keresztül 
bejutott,” – mondta Roger Burns, a Pembrokeshire Méhészek 
egyesületétől. „A mintegy 20.000 méhből álló raj követte őt és 
rátelepedett a kocsija csomagtartójára.”

A végén a kalandvágyó királynő és alattvalói minden baj 
nélkül újból egymásra találtak.. Burns azt mondta, ez volt
a legfurcsább dolog, amit három évtizedes méhész tevékenysé-
ge során tapasztalt. „A méhek számára természetes, hogy kö-
vetik a királynőjüket, de fura dolog látni és nagyon meglepő, 
hogy két napig követtek egy autót. Valóban mulatságos volt.”

clickondetroit.com – 2019. március 19.

A Detroit-i rendőrség közleménye:
Egy férfi megsebesült,

amikor cipőjét egy csótányhoz vágta

A rendőrség képviselője elmondta, hogy egy 50 éves, kere-
kesszékes férfi cipőjét egy csótány felé hajította, hogy megöl-

mivel a szúnyogok természetesen terjednek a jelenlegi területei-
ken túlra. Más szóval, még a jelenlegi éghajlati viszonyok között is 
mindkét faj várhatóan folytatja terjeszkedését új területekre. 

Hosszú távon azonban az éghajlatváltozás és más tényezők, 
mint például a népsűrűség növekedése és az urbanizáció várható-
an jelentős hatást gyakorolnak a szúnyogok által terjesztett beteg-
ségeknek kitett emberek számára. 2030 és 2050 között az éghaj-
latváltozás - amely az emelkedő hőmérséklet és a nedvesebb kö-
rülmények együttes hatása révén a szúnyogok számára korábban 
nem megfelelő területeket tehet lakhatóvá - valószínűleg elsődle-
ges hajtóerővé válik. Minél súlyosabb a jövőbeli éghajlatváltozási 
forgatókönyv, annál több lakosságot érint a kockázat. 

Összességében a kutatás megállapítja, hogy valószínűleg a világ 
népességének legalább 49 százalékát fenyegetik majd 2050-re a 
szúnyogok által terjesztett betegségek. És ez a százalék tovább fog 
növekedni, még a mérsékelt éghajlati forgatókönyvek szerint is.

A kutatók megjegyzik: „az üvegházhatású gázok kibocsátá-
sának csökkentése kívánatos lenne, hogy korlátozzuk az Ae. 
Aegypti és Ae. Albopictus számára megfelelő élőhelyek számá-
nak növekedését.” 

Azt is hozzáteszik, hogy az eredmények valószínűleg óvatos-
nak tekintendők. A tanulmány elsősorban az Egyesült Álla-
mokból és Európából származó adatokra támaszkodik, ame-
lyek a legalaposabb szúnyogkövető és -megfigyelő rendszerek-
kel rendelkeznek ahhoz, hogy következtetéseket vonjanak le 
a szúnyogok mozgását befolyásoló tényezőkkel kapcsolatban.

Ezek a nyomonkövetési rendszerek azonban megkönnyíthe-
tik ezeknek a nemzeteknek, hogy megbirkózzanak a szúnyog-
fertőzésekkel és lassítsák azok terjedését. 

Általában véve, a szúnyogok és más betegséget hordozó ro-
varok terjedése növekvő aggodalomra ad okot, ahogy az éghaj-
latváltozás veszélye tovább növekszik. A Betegség-ellenőrzési 
és Megelőzési Központok (Centers for Disease Control and 
Prevention) tavalyi tanulmánya megállapította, hogy az Egye-
sült Államokban a szúnyogok, bolhák és kullancsok által oko-
zott betegségek csak az elmúlt 15 év során megháromszoro-
zódtak (Climatewire, 2018. május 2.).

thescinewsreporter.com – 2019. március 9.

20.000 méh két napig követett egy 
autót, hogy megmentsék királynőjüket

Amikor Carol Howarth leparkolta Mitsubishi-jét Haver-
fordwest (Wales, UK) városában, hogy elintézze a bevásárlást, 
forgalma sem volt róla, ennek milyen következményei lesznek.
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je azt. A revolvere azonban a cipőben volt. A lőfegyver kiesett
a cipőből, elsült, és a golyó lábon találta őt.

Állapota jelenleg nem ismert.

qubit.hu – 2019. március 20.

Távcsöves puskával felszerelt 
mesterlövészek irtják

a méregre rezisztens patkányokat
a világ nagyvárosaiban

(DIPPOLD ÁDÁM cikke)

A patkányok Teherántól New Yorkig egyre nagyobb prob-
lémát jelentenek a városlakóknak, különösen, hogy van, 
ahol egy-egy példány akkorára is megnő, mint egy macska. 
A patkányok ráadásul híres túlélőbajnokok, a sajtójuk pe-
dig a középkor pestisjárványai óta nem kifejezetten pozitív 
– a fekete halál mellett számos más betegséget is terjeszte-
nek, talán csak a szúnyogok okoznak náluk több problémát.

Tavaly első ízben mutatták ki emberben a korábban jellem-
zően patkányokat megfertőző hepatitis E vírust– a betegség-
ről korábban azt hitték, hogy nem terjed emberre, a mosta-
ni felfedezés miatt a kutatók azonban attól tartanak, hogy ez 
akár egy komolyabb járvány kezdete is lehet.

A legtöbb helyen méreggel próbálják megfékezni
a patkányinváziót, ami az ötvenes évek óta jellemzően 
valamilyen véralvadásgátló, de ez nem mindig éri el a kívánt 
hatást: Nagy-Britanniában kimutatták, hogy egy mutáció 
következtében sok patkányra nem hat a szer. Dél-Angliában 
például a vizsgált egyedek 70 százaléka bizonyult ellenállónak 
a hagyományos mérgekkel szemben. Dougie Clarke,
a Huddersfieldi Egyetem biológiaprofesszora szerint még 
csak nem is bulváros túlkapás szuperpatkányként emlegetni 
ezeket az egyedeket, ugyanis az eleve meglehetősen ellenálló 
rágcsálók között a rezisztens egyedek szaporodnak nagyobb 
sikerrel, így egyre több ellenállóra számíthatunk majd.

Totális háború
Ha nem hat a méreg, más eszközökhöz kell nyúlni (bár elő-

fordul, hogy a mérget szakszerűtlenül helyezik el, vagy épp 
csak ellopják), ennek pedig komoly történelmi hagyomá-
nyai is vannak. Hameln városában állítólag bevált a bűvös síp
(a német legenda szerint a patkányfogó ezzel bűvölte el az 
állatokat, amelyeket sikeresen beleölt a folyóba, majd mikor 
nem fizették ki a bérét, ugyanezt művelte a helyi gyerekek-
kel), de aki nem akarja veszélybe sodorni az elkövetkezendő 
generációt, marad a jó öreg puskánál. 

Így tettek Teheránban is: az iráni városban is elszaporod-
tak a rezisztens szuperpatkányok, innen is macska méretű 
példányokról érkeztek hírek, így mesterlövészeket állítot-
tak rá a rágcsálókra. Több hőkamerával és légpuskával fel-
szerelt csapatot küldtek az állatok után. Úgy tűnik, egy da-
rabig lesz még munkájuk, az iráni állami média becslései 
szerint a városban hatszor annyi patkány él, mint ameny-
nyi ember. 

Az angoloknál a csatornák mellett a szeméttelepeken is 
gondot okoznak a patkányok, úgyhogy van, hogy ott is mes-
terlövészek végeznek az elkanászodott rágcsálókkal. A hő-
kamerával és modern irányzékokkal, távcsövekkel felsze-
relt profi patkányirtók egy szelektív hulladékgyűjtőben 
dolgoznak, és az alábbi videóban (https://youtu.be/VjlCxp-
CFWTQ) elmondják: bár a patkány elvben nem szereti sem 
a papírt, sem a műanyagot, a szelektív hulladékgyűjtőkbe 
gondatlanul beledobált ételmaradékok kitűnő táplálékfor-
rást jelentenek a rágcsálóknak.

És persze vannak, akik a vadnyugat hagyományainak meg-
felelően nem várnak a kormány közbelépésére vagy a high 
tech felszerelésre, hanem a maguk kezébe veszik a törvény-
kezést. Ahogy a Vice alábbi videójából (https://youtu.be/
jL0x5oBFC1w) kiderül, New Yorkban egy önkéntes csapat 
esténként kutyákkal ered a rágcsálók nyomába, és a csapat 
vezetője a vadászatokon szokásos „Release the hounds!” fel-
kiáltással uszítja az állatokat az ellenségre. 

Népszava – 2019. április 2.

Riasztó rovarinvázió
Behatolók: Új kullancsfajok, trópusi betegségeket 

terjesztő szúnyogok a globális felmelegedés nyomában.

Világszerte egymilliárd ember válhat a betegségterjesz-
tő szúnyogok új áldozatává az évszázad végéig a globális 
felmelegedés nyomán – figyelmeztetnek a kutatók. A szú-
nyogok ugyan csak a probléma egy részét jelentik, ám a 
2015-ben Brazíliában kirobbant Zika járvány komoly aggo-
dalomra ad okot. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 
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A felújított metrószakaszt március 30-án adták át, de tíz 
nappal később egy kisebb elektromos tűz miatt reggel
8:45 és 9:46 között megint pótlóbuszokkal szállították itt az 
utasokat. 

A helyszínen már 9 órakor megtudtuk, hogy a Gyöngyösi ut-
cai megállóban lehetett kisebb tűz, és emiatt zárták le a sza-
kaszt. A katasztrófavédelem később megerősítette informáci-
ónkat. Azt írták, a Gyöngyösi utcai aluljáróban füstölt egy ká-
bel egy elektromos szekrényben. A füstölést, izzást már a tűz-
oltók kiérkezése előtt sikerült eloltani. Most átszellőztetik az 
aluljárót, addig kiürítették az aluljárót.

A metró 9:46-tól már újra teljes vonalon jár (a most fel-
újított déli szakaszon kívül), és a BKV kiadott egy közle-
ményt, hogy egy kisállat okozta a tüzet, ami miatt le kel-
lett zárni.

A BKV szerint az M3 metró északi szakaszának felújítási 
munkái során „a gyorsabb és biztonságosabb anyagmozgatás 
megvalósítása érdekében az alagutat a földfelszín felé meg-
nyitották, emellett nagy mennyiségű földmunkák is voltak
a felújítás időszaka alatt. A megnyitott alagútszakasz körbe-
kerítése és biztonsági őrzése mindvégig biztosított volt, azon-
ban hermetikus lezárása nem volt megvalósítható. Ennek 
következményeként kerülhetett be egy kistestű emlősállat
a Gyöngyösi utca metrómegálló üzemi területén elhelyezkedő 
elektromos szekrénybe, itt zárlatot okozott, ami a mai napon 
a füstjelenséget okozta”.

Index.hu – 2019. május 16.

Thaiföld figyelmeztetést adott ki
a terjedő dengue-láz miatt

A Délkelet-Ázsiába irányuló turizmus egyik fő célpont-
jának számító Thaiföld közegészségügyi minisztériuma 
a dengue-lázra figyelmeztet, amely 25 helyit ölt meg már 
idén.

A dengue-lázat vírus okozza, amelyet szúnyogok ter-
jesztenek. A Föld trópusi vidékein általánosan előfor-
dul, és az esetek többségében viszonylag enyhe tüneteket 
okoz. Gyakori szimptómái közé tartozik a láz, a csontfáj-
dalom és a bőrkiütések. A betegség enyhe formája rend-
szerint 10 nap alatt gyakorlatilag magától (pontosabban
a szervezet immunrendszerének működése következté-
ben) meggyógyul.

Baj akkor van, ha a kór nem áll meg az enyhe formánál, ha-
nem a többi, a kórokozó rokonai által terjesztett vérzéses láz-

a bolygó leghalálosabb állatai közé sorolja a szúnyogokat, 
mivel azok évente emberek millióinak a haláláért felelős 
betegségeket hordoznak. Az egyiptomi csípőszúnyog és az 
ázsiai tigrisszúnyog is hordozója lehet a dengue, a zika és
a chikungunya vírusnak, valamint további számos olyan 
betegségnek, amely a kutatók szerint komoly fenyegetés-
sé válhat a következő ötven évben. A globális felmelege-
dés miatt előfordulhat, hogy a világ csaknem teljes népes-
sége ki lesz téve a betegségek fenyegetésének a következő 
öt évtized folyamán. A kutatók szerint a globális átlaghő-
mérséklet emelkedésével a trópusi területeken egész év-
ben fennállhat, míg a világ többi részén szezonális lehet
a betegségterjedés kockázata.

• A hazai szúnyogfajok általában csak kellemetlenségeket 
okoznak, de betegséget nem – nyilatkozta Merkl Ottó, 
a Magyar Természettudományi Múzeum főmuzeológu-
sa. Újabban azonban nálunk is feltűnt az ázsiai zebra- és 
bozótszúnyog, valamint a koreai szúnyog. Ezek egyelő-
re nem bírják a telet, csak nyáron kell rájuk számítani.
A rossz hír az, hogy előbb-utóbb kialakulhatnak a hide-
get jobban tűrő mutációik.

A zebraszúnyog terjeszti egyebek mellett a nyugat-nílusi lá-
zat, ám csak akkor, ha ilyen betegségben szenvedő embert csíp 
meg. Ami megnyugtató, hogy emberről emberre nem terjed.

A klímaváltozásnál sokkal nagyobb felelősség terheli
a nemzetközi kereskedelmet a különféle, közöttük valóban 
veszélyes rovarok elterjedéséért. Az utóbbi években Ma-
gyarországon feltűnt új rovarfajok nagy része Észak-Ame-
rikából, vagy Kelet-Ázsiából érkezett, érkezik, ahol ha-
sonló a klíma, mint Közép-Európában. A leggyakrabban
a szemünk elé kerülő afrikai eredetű vándor- (balra fent) és
a kelet-ázsiai márványospoloska (jobbra fent) kellemetlen, 
de nem veszélyes az emberre. Ráadásul ezek a poloskák 
növényi nedveket szívnak, vélhetően át sem tudnák szúrni 
az emberi bőrt.

Index.hu – 2019. április 10.

Egy rágcsáló miatt nem járt
a 3-as metró a felújított szakaszon

Nem járt az M3-as metró az Árpád híd és Újpest-központ 
megállók között szerda délelőtt – tudtuk meg olvasónktól.
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hoz hasonlóan belső vérzéseket okoz szerte a szervezetben. 
Ilyenkor a betegség akár halálos is lehet, főként az agyat érin-
tő belső vérzések következtében.

Thaiföldön a becslések szerint 2019-ben eddig már leg-
alább 15 ezren fertőződtek meg a dengue-lázzal, ami öt év 
óta a legmagasabb szám az év ezen időszakában. Thaiföl-
dön hamarosan beköszönt az esős évszak, ami a szúnyogok 
által terjesztett betegséget terjedésének felgyorsulását fog-
ja okozni. A szúnyogok ugyanis pocsolyákba petéznek, és 
az ideiglenes pangó vízben fejlődnek ki a lárváik. Így mi-
nél nedvesebb az időjárás, annál több potenciálisan fertőző 
szúnyog repülhet.

A várakozások szerint a betegek száma az év végéit el fogja 
érni a 100 ezret is.

Tavaly több mint 87 ezren kapták el a dengue-lázat, és közü-
lük 114-en haltak meg. A lakosokat arra figyelmeztették, hogy 
fedjék be a víztartályaikat, hogy ne kínáljanak ezzel ideális kel-
tetőtavacskákat a szúnyogoknak.

A rendőrség keresi Lucy-t

A Sydney-i (Ausztrália) rendőrség a lakosság segítségét kéri 
egy kedvencként tartott patkány ellopása miatt.

2019. április 6-án, valamivel délután két óra után, egy hajléktalan 
férfi egyedül hagyta Lucy nevű, kedvencként tartott patkányát egy 
tejesládán a Pitt Street-en, amíg ő egy közeli mosdóba távozott.

Ezen idő alatt a hajléktalan holmijait egy nő megközelítette 
és egyszerűen fogta Lucy-t és elsétált vele.

A Sydney Városi Rendőrség Területi Egységét értesítették, 
akik megkezdték a vizsgálatot Lucy felkutatására.

A vizsgálatok folytatása után a rendőrség megjelentetett biz-
tonsági kamerával rögzített képeket egy nőről, akiről úgy gon-
dolják, segítséget nyújthat a vizsgálatok során.

A szóban forgó asszony kaukázusi, 30-as évei végén vagy
a 40-es évei elején jár, karcsú, göndör barna hajú. Krémszínű 
pulóvert, sárga pólót és kék nadrágot visel.

A rendőrség kéri, hogy bárki, aki tanúja volt az eseménynek, 
vagy akiknek bármilyen információja van Lucy hollétéről, je-
lentkezzen.

Bárki, aki információval rendelkezik az eseményről, vegye 
fel a kapcsolatot Sydney város rendőrségével 9265 6499-ben 
vagy a Crime Stoppers-en 1800 333 000 (vagy https://nsw.cri-
mestoppers.com.au).

Az információkat szigorúan bizalmasan kezelik. A nyilvá-
nosság figyelmét felhívják arra, hogy az NSW Rendőrségi szo-
ciális média oldalain nem jelenthet be bűncselekményt.

Forrás: Facebook

Agroinform.hu – 2019. június 1.

Egy génmódosított gomba
rövid idő alatt rengeteg 

maláriaszúnyoggal képes végezni
Mindössze 45 nap alatt 99 százalékkal csökkentette

a maláriaszúnyogok populációját
egy genetikailag módosított élősködőgomba,

amelyet jelenleg a közép-afrikai Burkina Fasóban 
tesztelnek a kutatók.

A Marylandi Egyetem és a Burkina Fasó-i IRSS kutatóin-
tézet szakemberei a maláriaszúnyogokat (Anopheles) fertőző 
Metarhizium pingshaense nevű parazitagombára alapozták
a vizsgálatukat – írja a BBC hírportálja. „Ezek a gombák gene-
tikailag könnyen alakíthatóak” – mondta Raymond St. Leger, 
az egyetem professzora, hozzátéve, hogy az élősködő módosí-
tásához egy Ausztráliában honos tölcsérhálós pók mérgének 
egyik összetevőjét használták fel.

A méreganyag előállítására vonatkozó genetikai instrukciót 
a kutatók hozzáadták a gomba saját genetikai kódjához, hogy 
amikor az élősködő bekerül a szúnyogba, elkezdje termelni
a mérget. A laboratóriumi tesztek azt mutatták, hogy a geneti-
kailag módosított gomba gyorsabban végez a szúnyogokkal, és 
kevesebb gombaspórára van szükség a feladat teljesítéséhez.

A szakemberek ezután egy csaknem 600 négyzetméte-
ren elterülő – növényekkel, kunyhókkal, vízforrásokkal és
a szúnyogok számára szükséges táplálékkal felszerelt – mes-
terséges falvat építettek fel Burkina Fasóban, és dupla rétegű 
szúnyoghálóval borították be a területet. A szezámolajjal el-
kevert gombaspórákat fekete pamutlepedőkön kenték szét, 

(U.i.: Lucy-t kb. egy hónappal később megta-lálták,
és a rendőrség vissza-adta a patkányt gazdájának.)
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amelyekre a szúnyogoknak rá kellett szállniuk, hogy érint-
kezzenek az élősködővel. A kutatók 1500 szúnyoggal kezdték 
meg a kísérletet.

A Science című tudományos folyóiratban publikált ered-
mények szerint a génmódosított gomba nélkül a szúnyogok 
jelentősen megszaporodtak, ám az élősködő bevetése után 
45 nappal mindössze 13 vérszívó volt még életben. „A gén-
módosított gomba mindössze két nemzedék alatt összezúz-
ta a szúnyogpopulációt” – mondta Brain Lovett, az egyetem 
munkatársa.

A tesztekből az is kiderült, hogy a gomba kizárólag a szú-
nyogokra jelent fenyegetést, a többi rovarra nem.

A kutatók hangsúlyozták, hogy nem a maláriaszúnyogok tel-
jes kiirtása a cél, hanem a malária terjedésének megfékezése. 
A szakemberek szerint új módszerekre van szükség, mivel a 
szúnyogok egyre ellenállóbbak a rovarirtókkal szemben. Az 
Egészségügyi Világszervezet (WHO) figyelmeztetett, hogy a 
megbetegedések száma egyre nő a tíz legsúlyosabban érintett 
afrikai országban. A nőstény szúnyogok által terjesztett beteg-
ség évente több mint 400 ezer ember halálát okozza.

Express.co.uk – 2019. június 23.

Patkányok a Buckingham Palace-ban

Őfelsége a Királynő elborzadt, amikor értesült róla, 
hogy patkányokat és egereket láttak a Buckingham Pala-
ce konyhájának területén. A konyhában dolgozók többször 
panaszkodtak, hogy a konyhát körülvevő, külső területen 
többször láttak patkányt, az alsóbb szállásokon dolgozók 
pedig teljesen hozzászoktak már a kis, barna egerek lát-
ványához.

A személyzetnek ki kellett hívnia a kártevőirtókat, hogy szá-
molják fel a kártevő fertőzöttséget.

qubit.hu – 2019. július 2.

Baj van, jön a halhatatlan 
szupercsótány

(DIPPOLD ÁDÁM cikke)

Az ember egészségére is veszélyt jelentő német csótány 
(Blattella germanica) nemcsak abban különbözik a hétközna-
pi csótánytól, hogy a plafonon is képes vidáman szaladgálni, 
hanem abban is, hogy elképesztő sikerrel veszi fel a versenyt 
a rovarirtószerekkel – legalábbis ezt állítja egy nemrégiben 
megjelent tanulmányban Michael Scharf, az amerikai Purdue 
Egyetem entomológusprofesszora.

Scharf szerint a csótányirtó szakma az ötvenes évek óta 
küzd a túlélőbajnok rovarok által kifejlesztett rezisztenciá-
val, emiatt is használnak általában több komponensű mér-
geket az irtáshoz – viszont a csótányok akár egy generá-
ció alatt is képesek rezisztenssé válni a szerekkel szemben.
A keresztrezisztencia már csak a hab a csótánytortán: eb-
ben az esetben az állatok nem csupán egy, már általuk is-
mert szerrel szemben fejlesztenek ki ellenállást, hanem 
olyanokkal szemben is, amelyekkel még nem találkoztak – 
ezért is népszerűek a kombinált mérgek.

Ezek mindent túlélnek

A kutatók háromféle irtási technikával kísérleteztek az 
USA Indiana államában, és a rossz hír az, hogy egyikkel 
sem értek el áttörő sikereket. A kísérlet során háromfé-
le rovarirtót használtak: abamectint, bórsavat és egy tia-
metoxam nevű neonikotinoidot. Mielőtt nekikezdtek vol-
na az irtásnak, az entomológusok mintát vettek a csótány-
populációból, aztán háromféleképp próbálták kipusztí-
tani a kártevőket: az egyik esetben havonta váltogatták
a háromféle rovarölőt, a másikban két szer kombinációját 
használták, a harmadikban pedig kiválasztottak közülük 

A szupercsótány
Fotó: BLANCHOT Philippe/hemis.fr
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a védekezésre összpontosul – mondja a 24.hu-nak Dr. Vétek 
Gábor, a Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar Ro-
vartani Tanszékének docense.

Léteznek gócpontok – mint például Budapest, Debrecen, 
Győr, Pécs, Szeged vagy Szolnok térsége – ahol kifejezetten 
nagy az egyedszám, de gyakorlatilag úton-útfélen találkoz-
hatunk velük, helyenként percek alatt maroknyit lehet be-
lőlük összeszedni egy-egy növényről. Már ha az ember tud-
ja, hogy mit és hol keressen, a „laikus” most még csak rit-
kán botlik beléjük: majd ősszel, amikor a poloskák maguk 
jelentkeznek.

Beigazolódnak a félelmek
Lassanként fény derül arra is, miként viselkednek a po-

loskák a hazai környezetben. Általánosságban elmondható: 
melegebb, számukra ideálisabb körülmények között gyor-
sabb fejlődésre képesek.

A szakértő szerint előzetes vizsgálataik alapján nagyon 
valószínű, hogy beigazolódnak a félelmek, és az ázsiai már-
ványospoloskára kétgenerációs fajként tekinthetünk Ma-
gyarországon: adott évben két alkalommal jutnak el a tojás-
tól az imágó (kifejlett rovar) állapotig.

A telet imágó állapotban vészelik át valamilyen fagymen-
tes helyen, majd április környékén, amikor a növények fa-
kadni kezdenek, megjelennek a szabadban. Párosodnak, a 
nőstények lerakják akár több tucatnyi tojást tartalmazó pe-
tecsomóikat, amelyekből úgynevezett fokozatos átalakulás-
sal fejlődnek ki az újabb felnőtt egyedek.

Apa, anya, gyerekek és az unokák
A petékből előbújó apró lárvák öt fejlődési stádiumon 

mennek keresztül: kültakarójuk nem követi testük növeke-
dését, ezért azt rendre levedlik, és nagyobbat növesztenek. 
A szakember találó megfogalmazása szerint öt alkalommal 
cserélnek kabátot, mire elérik a felnőttkort.

Az imágókat az különbözteti meg egyértelműen a meg-
előző állapotoktól, hogy repülni és szaporodni is képesek 
– a folyamat gyors, nyár derekán már az új nemzedék nős-
tényei is tojást raknak, elképesztő mennyiségű poloska sza-
badul ránk.

Egy adott területen élő populáció tehát egy éven belül je-
lentős növekedésre lehet képes, ez pedig többek között azt 
is jelenti, hogy idén ősszel akár minden eddiginél nagyobb 
poloskainvázió is jöhet.

A jó hír viszont, hogy csapataink harcban állnak, tudósaink 
folyamatosan monitorozzák a népességet, és dolgoznak a ro-
varok kordában tartására szolgáló módszerek kifejlesztésén.

egyet, amelyekkel szemben a rovarok kezdetben alacsony 
ellenállást mutattak.

A legjobb eredmény, amit az entomológusok felmutat-
hattak, a populáció szinten tartása volt: amikor egyetlen 
hatóanyagot használtak, a túlélő csótányok leszármazottai 
öt-hatszoros rezisztenciát fejlesztettek ki. A három hóna-
pos tesztidőszak végére tíz százalékkal még növekedett is
a csótánynépesség. A kétkomponensű kísérlet sem hozott 
jobb eredményeket: a populáció itt is növekedett. A há-
rom méreg váltott használatával sikerült elkerülni a ro-
varok további szaporodását, de kipusztítani úgy sem le-
hetett őket. 

Scharf és társai szerint a kutatás azért fontos, mert a csó-
tányok asztmát és egyéb betegségeket terjesztenek, viszont
a vegyszeres irtásuk nem elég hatékony, ezért kiegészítés-
képpen csapdát és mechanikus módszereket javasolnak. 
Az entomológus szerint ez ugyan drágább, mint a széles 
körben elterjedt gélezés, amikor rovarirtós zselépöttyöket 
helyeznek el a csótányok kedvenc útvonalain, de hatéko-
nyabb is: a kísérletek azt mutatják, hogy a méreg haszná-
lata után pár hónappal a csótányok zavartalanul működ-
nek tovább, így ezek az irtási kísérletek tulajdonképpen 
kidobott pénznek számítanak.

24.hu – 2019. augusztus 22.

Minden eddiginél durvább 
poloskainvázió jöhet

Az inváziós faj második generációjának megjelenésével ug-
rásszerűen megnőhet a lakásokat elárasztó rovarok száma.

Ahogy beköszöntenek az első hűvösebb őszi napok, ma 
már menetrendszerűen érkeznek tucatjával, akár száz-
számra a lakásokba a telelni vágyó ázsiai márványospo-
loskák.

Egy hazánkban néhány éve felbukkant inváziós fajról van 
szó, és az egy dolog, hogy zavaróak az ember otthonában, de 
félelmetes mezőgazdasági károkat képesek okozni. Az idei 
invázió kezdete időjárásfüggő, bő egy hónapunk még min-
den bizonnyal van, a jelek pedig abba az irányba mutatnak, 
hogy most ősszel akár minden eddiginél több rovar lepheti el 
az épületeket.

Egyelőre még nem jönnek szembe
Korábban fontos kérdés volt, hogy megismerjük az ázsiai 

márványospoloska hazai elterjedését, ám ez ma már kevésbé 
lényeges: 2016 és 2018 között, a lakosság részvételével végzett 
hazai felderítésünk alapján megállapítható, hogy a faj ország-
szerte jelen van. Így a tudományos munka most már leginkább 
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2019. augusztus 26.  Szúnyogok, kullancsok és új betegségek
  Workshop korunk ökológiai veszélyeiről
  Budapest, MTA Székház
  Jelentkezés: torok.edina@okologia.mta.hu;
  obi-igazgato@okologia.mta.hu

2019. szeptember 9-13. 12th European
  Vertebrate Pest Management Conference
  Clermont-Ferrand (Franciaország)
  https://evpmc2019.sciencesconf.org/

2019. szeptember 24-27. FAOPMA – Pest Summit 2019
  The Federation of Asian and Oceania Pest Managers’
  Association Pest Summit 2019
  Daejeon Convention Center, Daejeon, Korea
  e-mail: pco.faopma2019@themiceter.com

2019. október 1-3.  MaKOSZ XXIX. Országos Konferencia
  Duna Relax & Event Hotel****; Ráckeve
  https://makosz.hu/rendezvenyek

2019. október 15-18.  PestWorld 2019
  San Diego, California, USA
  https://npmapestworld.org/education-events/
  industry-calendar-of-events/pestworld-20191/

2019. november 6.  PestTech 2019
  Arena MK, Stadium Way, Bletchley,
  Milton Keynes, UK
  http://www.npta.org.uk/pesttech/

RENDEZVÉNYNAPTÁR



FOLYTATÁS AZ ELŐZŐ OLDALRÓL

RENDEZVÉNYNAPTÁR

2020. február 20-21.  EXPOCIDA IBERIA
  Madrid, Spanyolország
  https://www.expocida.com/en/

2020. március 18-19.  PestProtect
  Berlin, Németország
  https://www.pest-protect.eu/en/
  trade-fair-symposium.html

2020. március 25-29.  V. International Biocidal Congress
  Antalya, Törökország
  www.biyosidal2020.org; biyosider@gmail.com

2020. május 14-15.  CONEXPEST
  „PARK” Fair Center,
  Toruń, Lengyelország
  http://conexpest.pl/en/events-2020/

2020. június 29-július 1 ICUP 2020
  Pompeu Fabra University,
  Barcelona, Spanyolország
  http://www.icup.org.uk/icupnext.asp

A Magyar Kártevõirtók Országos Szövetségének hivatalos szakmai lapja
Felelõs kiadó: Dr. Bajomi Dániel, a MaKOSZ elnöke. Szerkesztõ: Németh Mária. Lektor: Dr. Métneki Júlia.

Szerkesztõség: 1117 Budapest, Budafoki út 183. Telefon és fax: (36-1) 464-5241. 
Hirdetésfelvétel: a szerkesztõség telefonszámán. 

Készült: VARCO PRESS Kft. | 2900 Komárom, Báthory I. u. 24/c
+36 20 480 1570 | ertekesites@varco.hu | www.varco.hu

Eng. sz.: B/SZI/2178/1994
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