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A TEMESVÁRI TRAGÉDIA MARGÓJÁRA

2019. november 11-én Temesváron (Románia) három em-
ber – 2 gyermek és egyikük édesanyja – foszforhidrogén (PH3) 
mérgezés áldozatai lettek. A tragikus hír pillanatok alatt be-
járta a nemzetközi médiákat, így Magyarországra is gyorsan 
eljutott. 

Az Erdélyi-hírek szerint a rendőrség 24 órára őrizetbe vette 
a Bistim Dera Kft. vezetőjét, akit gondatlanságból elkövetett 
emberöléssel, testi sértéssel, valamint mérgező anyagok tiltott 
kereskedésével gyanúsítanak. 

Nicolae Robu temesvári polgármester közölte, hogy az ügy-
ben érintett Bistim Dera Kft. nem rendelkezett a városház ál-
tal kiadott működési engedéllyel. Kiderült az is, hogy a négy 
éve alapított céget egyszer sem ellenőrizte a közegészségügyi, 
illetve az állategészségügyi hatóság. Ugyanakkor az illetékes 
intézmények nem tudtak arra válaszolni, hogy rendelkezett-e a 
mérgező anyagok felhasználására vonatkozó engedéllyel a vál-
lalkozás.   

Az Adevarul újság cikke szerint a cégvezetőt egy este kí-
sérték be a temesvári rendőrségre, és hajnali ötig tartott a ki-
hallgatása. Ügyvédje azt nyilatkozta a portálnak, hogy véden-
ce beismerte: feketén vásárolta a gabonasilókban rovarok el-
len használt tablettákat. A vegyszereket egy egyébként erre 
szakosodott forgalmazótól vette számla nélkül, és korábban 
nem volt semmi probléma az általa használt méreganyagok-
kal. Annyit tudott róluk, hogy "erősebbek" a szokásos rovarir-
tó szereknél és kiváló eredményt ért el velük, egy hónappal 
korábban egy kiürített szállodában végzett kártevőirtás során.

A MaKOSZ által kiadott Kártevőirtás című szakmai lap, 
2018. augusztusi számában kísérletet tettem a szakmának a 
minőségi szolgáltatás irányába történő terelésével. Abban a 
cikkben is felhívtam a figyelmet a tevékenységünk veszélyeire, 
ami mind a környezetre, mind a felhasználóra egyaránt veszé-
lyes lehet. A szakmai öntudat és a felelős munkavégzés a jö-
vőnk záloga minden szinten.  

A tragikus esemény kapcsán derült fény Romániában a kár- 
tevőirtó szakmát érintő különböző szintű mulasztásokra, hi-
ányokra és elmaradásokra. Magyarországon a jogi szabályo-
zással – amely a kivitelezőre és a megbízóra egyaránt tartal-
maz különböző előírásokat – nincs is baj, csak a szakvállala-
tok ellenőrzése körül vannak problémák. A különböző „zu-
hanyzó mendemondák” valószínűleg nem alaptalanok, ame-
lyek a DDVP újbóli felbukkanásáról, illetve egyéb, gázosító és 
növényvédő szerek lakosság részére történő felhasználásáról 

kezd teret hódítani. A másik nagy probléma a szakma felhí-
gulása, mert elárasztotta sok olyan vállalkozó, akiknek az az 
elképzelése, hogy hirtelen meg lehet gazdagodni ebből a tevé-
kenységből. 

Az OKJ képzés újragondolása és átalakítása az előzőek fé-
nyében, ennek a szakmának, úgy tűnik, csak előnyére fog vál-
ni. Mint ismeretes, 2020. szeptember 1-jétől a legtöbb OKJ-s 
szakmát csak iskolai rendszerű képzésben, azon belül pedig 
csak nappali vagy esti tagozaton lehet majd megszerezni, mi-
nimum két év alatt. A korábbi 27-tel szemben 196 ilyen szak-
képesítés – "alapszakma" –, illetve szakképesítés-ráépülés sze-
repel az Országos Képzési Jegyzék módosításáról szóló kor-
mányrendeletben, amely a Magyar Közlöny 2019. szeptember 
30-ai számában jelent meg. Jelenleg az OKJ-ban keverednek 
a szakmai és a tanfolyam jellegű képzések, így 770 képzés van/
volt. A cél az volt, hogy csökkenjen a szakmák száma, de a 
szakmai képzések száma a konkrét vállalati igényekhez iga-
zodva növekedjen és abban a vállalatok is aktívan részt vegye-
nek – olvasható az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
(ITM) közleményében.

Az egészségügyi kártevőirtás szakma kikerült az Országos 
Képzési Jegyzékből. Ez a képzés ún. hatósági képzés lesz, és 
hatósági vizsgát kell tenni a hallgatóknak. Az egészségügyi 
kártevőirtó, és az erre ráépülő egészségügyi gázmester kép-
zés és vizsgáztatás lényegesen el fog térni a jelenlegitől. Az 
új Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) rendszer ki-
alakításánál a szakértők messzemenően figyelembe vették az 
előző OKJ rendszer hiányosságait és hibáit, valamint a szak-
ma igényeit. Ha elfogadják a javaslatot, szigorodni fognak a 
bekerülési kompetenciák, a vizsgarendszerbe ismét visszake-
rül az írásbeli vizsgarész, miáltal könnyebb lesz kiszűrni azo-
kat a hallgatókat, akiknek tudása nem megfelelő. Nem lehet 
majd továbbá távoktatásban oktatni ezt a szakmát.  Szigoro-
dik a szakmai gyakorlat ellenőrzése, vagyis nem lesz elég csak 
igazolást hozni arról, hogy a jelentkező eltöltötte a kártevőirtó 
vállalkozásnál a kötelező gyakorlati időt, hanem ezt valóban le 
is kell tölteni. 

Én, a magam részéről bízom abban, hogy ez az új képzési 
struktúra a szakma és a kártevőirtásból megélni kívánó vállal-
kozások előnyére fog válni.

Vogronics László
RONIX Kft. 

MaKOSZ főtitkár
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XXIX. Országos Konferenciánkat 
2019. október 1-3. között, a ráckevei Duna 
Relax & Event Hotelban rendeztük meg. 
A konferencián 19 előadást hallgathatott 
meg a mintegy 100 résztvevő. 

A konferenciát – a hagyományoknak 
megfelelően – az első napon, 2019. 
október 2-án, Dr. Szabó Enikő országos 
tisztifőorvos helyettes nyitotta meg, a 
térség képviseletében pedig Dr. Burst 

Gabriella (Szigetszentmiklósi Járási Hivatal Népegészségügyi 
Osztály) mondott bevezetőt.

Az első előadó, Dr. Deim Szilvia (NNK, Kémiai Biztonsági és 
Kompetens Hatósági Főosztály) a biocid hatósági eljárásokkal 
kapcsolatos aktuális kérdésekről tartott előadást.

Az irtószerek engedélyezésével kapcsolatos aktualitásokról 
Sztikler János (Nemzeti Népegészségügyi Központ) számolt 

A MAKOSZ XXIX.  
ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA

Dr. Szabó Enikő
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be, előadását Daru János és Dr. 
Vashegyi Ildikó (Bábolna Bio Kft.) 
„Tények és tévhitek a véralvadásgátló 
rágcsálóirtó hatóanyagokkal szembeni 
rezisztenciáról” című prezentációja 
követte.

A kávészünetet követően egy három 
előadásból álló, „szúnyogos blokk” 
kapott helyet, Dr. Kurucz Kornélia 
és Dr. Kemenesi Gábor (Pécsi 
Tudományegyetem Szentágothai János 

Kutatóközpont), Kőszegi Dániel (Noxious Kft.), valamint 
Dr. Soltész Zoltán és Dr. Török Edina szerzőktől (Magyar 
Tudományos Akadémia).

A konferencia első napjának délutánját két kullancsokkal 
foglalkozó előadás nyitotta, az első a  Dr. Szekeres Sándor 
(Állatorvostudományi Egyetem) és Paulovkin András 
(Semmelweis Egyetem) szerzőpárostól, a második Dr. Földvári 
Gábor (MTA Ökotoxikológiai Kutatóközpont, Evolúciós 
Rendszerek Kutatócsoport) előadásában.

A napot Dr. Bajomi Dániel (MaKOSZ), a 2019. májusában, 
Budapesten megrendezett PARASITEC kiállításról és 
konferenciáról tartott beszámolója, továbbá az Irtó Trió 
Kft. képviselőjének, Czakó Lászlónak „Tökéletesen, 
kártevőmentesen!” című előadása zárta.

A vacsora előtt bűvész show és tűzzsonglőr bemutató 
szórakoztatta a jelenlévőket.

2019. október 3-án, csütörtökön, 
„Vegyszermentesen a jövőért” címmel, 
Gyöngyösi Károly (I-TRAP Kft.) tartott 
rövid előadást, amelyet a Magyar 
Természettudományi Múzeum két 
munkatársának előadásai követtek: Dr. 
Vas Zoltán a magyarországi behurcolt 
darázsfajokról (az előadást újságunk-ban 
cikk formájában közöljük), míg Puskás 
Gellért a magyarországi csótányfaunáról 
adott áttekintést (ld. fotó lent).

Dr. Sallay Andrea (MaKOSZ) 
elődásában az egészségügyi kártevőirtó 
és fertőtlenítő szakképzésről adott 
rövid helyzetértékelést, míg Dr. Bajomi 
Dániel (MaKOSZ) az egészségügyi 
kártevőirtással kapcsolatos szakképzés 

változásairól adott rövid információt. A 229/2019. (IX. 
30.) Korm. rendelet Az Országos Képzési Jegyzékről és az 
Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 

szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet a Magyar Közlöny 
162. számában, 2019. szeptember 30-án jelent meg.

A kártevőirtással kapcsolatos elvárásokról és tapasztalatokról 
a Zentis Hungária Gyümölcsfeldolgozó Bt. képviselője, 
Tari Katalin tartott előadást, amelyet a Magyar Tisztítás-
technológiai Szövetség részéről Ritz Tibor „Rokon lelkek, 

rokon szakmák: együttműködés 
a szolgáltatási piacon” című 
előadása követett.

Végül, a Bábolna Bio Kft. 
termékpalettáját Jakab Tamás, 
míg az Ekoprevent Kft. új 
termékeit Kívés Ágnes mutatta 
be.

Rövid kerekasztal 
beszélgetést követően a 
konferencia lezárult. 

Németh Mária
(MaKOSZ)

Dr. Kurucz Kornélia
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VÉGZETES TEMESVÁRI ROVARIRTÁS:  

EGY CSECSEMŐ ÉS EGY HÁROMÉVES  
IS MEGHALT EGY ROVARIRTÁS  

UTÁN TEMESVÁRON
Az index.hu 2019. november 19-én számolt be 

róla, hogy egy 9 napos csecsemő és édesanyja, va-
lamint egy hároméves gyermek meghalt, kilenc 
szomszédjuk pedig kórházi kezelésre szorult Te-
mesváron (Románia), miután egy magánvállalko-
zó növényvédelemben használatos mérget hasz-
nált kártevők irtására panelházukban.

A vállalkozó a feketepiacon szerezte be a gabo-
nasilókban használt alumínium-foszfid tablettá-
kat. Annyit tudott róluk, hogy „erősebbek" a szo-
kásos rovarirtó szereknél és kiváló eredményt ért 
el velük egy hónappal korábban egy kiürített szál-
loda fertőtlenítése során, áll az MTI hírében. A 
temesvári ügyészség keddi közleménye szerint a 
vállalkozó – belélegzés vagy lenyelés esetén akár 
halálos mérgezést okozó – Delicia-GASTOXIN 
nevű gázosító szert használt, amelynek használa-

tához speciális engedély szükséges.
 Egy poloskákkal és csótányokkal teli, elhagyott lakásban is szétszórta a tablettákat, az ajtók és ablakok kereteit pedig ragasztó-

szalaggal tömítette el. A lezárt lakás kulcsait magához vette, a nedvesség hatására gázokat fejlesztő méreg azonban átszivárgott a 
szomszédos lakásokba, ahol egy hároméves gyermek, illetve egy 9 napos csecsemő és 28 éves édesanyja halálát okozta.

A tabletták kiszórása után, szombattól hétfőig több mint 30 lakót szállítottak a sürgősségre mérgezési tünetekkel. A közegész-
ségügyi hatóság hétfő este kilakoltatta az épületet, és a vele szemben lévő másik panelházat, amelyben ugyanaz a férfi végzett 
kártevőirtást. A vállalkozót őrizetbe vették, és gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával eljárást indítottak ellene. A ki-
lakoltatás körülbelül 200 főt érintett, írja a Főtér. A Temes megyei sürgősségi kórház igazgatójának keddi tájékoztatása szerint 
a panelházból mérgezéses tünetekkel beutalt, megfigyelés alatt tartott másik kilenc lakó állapota javult, egyikük sincs közvetlen 
életveszélyben.

2019. november 21-én másodszor is evakuálták azt a tömbházat Temesváron, amely annak a szomszédságában áll, amelyben 
három személy meghalt egy kártevőirtásból keletkezett tragédia nyomán, és amelyről kiderült, hogy abban is ugyanaz a cég vé-
gezte a rovarirtást. 

Az Egészségügyi Minisztérium közleménye szerint összesen 44 személyt ápolnak kórházban az eset következményeként. A kár- 
tevőirtó cég tulajdonosát, amely a temesvári Mioritei utcai tragédiát előidézte, harmincnapos előzetes letartóztatásba helyezték. 
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Tájékoztatjuk az Olvasókat, hogy 2019. augusztus 26-án a 
Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Székházában meg-
rendezésre került a „Szúnyogok, kullancsok és új betegsé-
gek. Workshop korunk biológiai veszélyeiről” című egy napos 
konferencia, amelyen hat előadás hangzott el a szúnyogirtás-
sal kapcsolatban. A rendezvényről Dr. Rózsa Lajos készített 
összefoglalót, amelyet azonos címmel újságunkban közlünk.

2019. november 15-én, a Magyar Parazitológusok Társasá-
ga rendezésében, a Magyar Természettudományi Múzeum-
ban zajlott le a „Fiat lux! (Legyen világosság!) – Az új gyógy-
szerek és a paraziták” című rendezvény, amelyen Dr. Bajomi 
Dániel, a MaKOSZ elnöke tartott előadást „A szúnyogirtás 

aktuális kérdései” címmel. Az előadáshoz kapcsolódóan köz- 
érdekű adatszolgáltatást kértünk a BM Országos Katasztró-
favédelmi  Főigazgatóságától, a 2018 és 2019 években Ma-
gyarországon, az ún. központi program során végzett szú-
nyoggyérítésről, amelyet cikkünkhöz mellékelünk.

2019. december 17-én a Magyar Tudományos Akadémia 
„Szúnyoggyérítés és kutatás” címmel tartott tudományos 
ülést. Ezen 2019. évi utolsó rendezvényhez kapcsolódik Dar-
vas Béla professzor úr összefoglalója, amelyet újságunkban 
„Szúnyoglesen” címmel közlünk.

Németh Mária
(MaKOSZ)

NAPIRENDEN A SZÚNYOGIRTÁS

BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

HIVATAL

Tárgy: szúnyoggyérítés adatigény
Ügyintéző: Orgoványi Gábor tű. százados
Telefon: +36/20-8200-558
E-mail cím: Gabor.Orgovanyi@katved.gov.hu

Dr. Bajomi Dániel Elnök
Magyar Kártevőirtók Országos Szövetsége
részére

Elektronikus úton továbbítandó

Tisztelt Elnök Úr!

Az információs  önrendelkezési  jogról  és  az  információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII.
törvény 28. § (1) bekezdése alapján a 2018. és 2019. években Magyarország teljes területén
történt kémiai szúnyogimágó gyérítés és biológiai szúnyoglárva irtás vonatkozásában a BM
Országos  Katasztrófavédelmi  Főigazgatóság  részére  benyújtott  közérdekű  adatigénylése
tárgyában az alábbi tájékoztatást nyújtom Önnek:

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által koordinált 2018. és 2019. évi országos
szúnyoggyérítési programban az alábbiak szerint történt a szúnyoggyérítés:

Típus Terület 2018. év 2019. év

Kémiai imágó gyérítés légi hektár 400.459 608.105

földi hektár 315.490 486.997

Biológiai szúnyoglárva irtás légi hektár 7.500 6.980

földi hektár 5.300 6.200

Budapest, 2019. elektronikus bélyegző szerint

Tisztelettel:

Gulyásné dr. Gyurka Tímea tű. ezredes
hivatalvezető

Terjedelem: 1 oldal
Kapják: 1. sz. pld.: címzett 
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„A változó éghajlatnak és a globalizáció folyamatainak 
köszönhetően társadalmunk új ökológiai kihívásokkal 
szembesül. Általánosan elfogadott koncepció, hogy a 
melegedő és urbanizált világ egyre kedvezőbb feltételeket 
biztosít a különböző ízeltlábúak által terjesztett járványok 
megjelenéséhez” - kezdte a tudományos szakmai nap 
megnyitóját Dr. Garamszegi László Zsolt, az esemény 
tudományos főszervezője, a MTA Ökológiai Kutatóközpont, 
Ökológiai és Botanikai Intézetének igazgatója. A valóságban 
a helyzet azonban sokkal összetettebb, és nem lehet minden 
kórokozóra és az őket terjesztő ízeltlábúra ugyanazokat 
a szabályokat kiterjeszteni; gyakorlatilag az „ördög a 
részletekben rejlik".

Egy potenciális veszély még nem feltétlenül jelent reális 

veszélyt, így a vaklárma elkerüléséhez és bármilyen hatékony 
védekezési stratégia kidolgozásához szükség van az előállt 
ökológiai helyzet feltérképezésére minden kórokozó és 
ízeltlábú kapcsán. „Az esetek dokumentációja, felismerése, 
monitorozása és az ezt követő cselekvés, vagyis az ún. DAMA 
protokoll (Document, Assess, Monitor, Act) alkalmazása 
elengedhetetlen a hatékony járványügyi megelőzés 
megvalósításához. Ez egy olyan tudományos küldetés, amely 
az érintett diszciplínák összefogását teszik szükségessé - 
emelte ki Prof. Dr. Szathmáry Eörs, az esemény fővédnöke, az 
Ökológiai Kutatóközpont főigazgatója.

Ezzel a fő motivációval szervezte az MTA Ökológiai 
Kutatóközpont 2019. augusztus 26-án a „Szúnyogok, 
kullancsok és új betegségek: workshop korunk biológiai 
veszélyeiről” címmel fémjelzett szakmai napot. A rendezvényre 

TUDOMÁNYÁGAK ÖSSZEFOGÁSA  
SZÚNYOGOK, KULLANCSOK ÉS ÚJ 

BETEGSÉGEK: WORKSHOP KORUNK 
BIOLÓGIAI VESZÉLYEIRŐL
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16 előadást terveztek a szervezők, amelyek megtartására 8 
hazai kutatóműhely nemzetközileg elismert hazai képviselőit 
kérték fel, miközben az adott keretek között természetesen 
nem tudtak minden érintettet meghívni. Az előadások három 
fő témakörbe rendeződtek: a szúnyogokkal, kullancsokkal 
és az általuk terjesztett betegségekkel kapcsolatos aktuális 
kérdéseket ökológiai, virológiai, állatorvosi és evolúcióbiológiai 
szempontok szerint vizsgálták a jelenlévők.

Az eseményre nagy volt az érdeklődés, de a korlátok miatt 
csak 110 regisztrált résztvevőt tudtunk beengedni a teljes 
napon keresztül teltházas előadásokra. A hallgatóságban jelen 
volt több potenciális tudományos partner és érdekképviselet 
(így például a Nemzeti Népegészségügyi Központ, több 
egyetem, kórház és nemzeti park képviselője, Magyar 
Szúnyogirtók Országos Szövetsége és más irtással foglalkozó 
szervezet, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület). 
A résztvevők érdekes és konstruktív kérdéseket tettek fel, 
melyek nagymértékben hozzájárultak a szakmai színvonalhoz 
és a széleslátókörű gondolkodáshoz. 

 
SZÚNYOGOK

A szúnyogos blokkban beszámolókat hallhattak a 
résztvevők a hazai csípőszúnyogfauna állományfelmérésének 
eredményiről rávilágítva a fajösszetételben és egyedsűrűségben 
megmutatkozó hosszú- és rövidtávú trendekre. Az utóbbi 
kapcsán kiemelendő, hogy az elmúlt évtizedben három új, 
Ázsiából származó, inváziós faj telepedett meg hazánkban. 
Az előadásokban fontos részletek hangzottak el az inváziós 
szúnyogokat célzó vizsgálatokról, amelyek kitérnek a fajok 
fenológiájára, terjedési dinamikájára, viselkedésére, valamint 
az általuk hordozott kórokozók azonosítására. A prezentációk 
módszertani kérdéseket is érintettek, felvetve a tenyészőhely-
térképezés és a gyors, de megbízható faunisztikai monitorozás 
szükségességét, amelyekben sokat segíthet az innovatív 
technológia és a lakossággal történő hatékony kommunikáció 
egyaránt. Szó esett a szúnyogirtás ökológiai hátteréről, több 
előadó rámutatott a nagymértékben alkalmazott kémiai irtás 
környezetkárosító hatásaira, az ökoszisztéma szolgáltatásokat 
fenyegető veszélyekre, és a biológiai irtás előtérbe helyezésének 
fontosságára.

KULLANCSOK
A kullancsokkal foglalkozó részben elsősorban a 

kullancsfauna állományában és az általuk hordozott kórokozók 
fajösszetételében megmutatkozó változásokra fókuszáltak az 
előadók. Hallhattunk példákat arra, hogy miként kerülhet 
be új kullancsfaj Magyarországra, és ezek megjelenésével és 
esetleges megtelepedésével milyen járványügyi veszélyeknek 
lehetünk kitéve. Hazánkban két inváziós kullancsfajjal kell 
számolnunk, amelyeknek monitorozása és kórokozókkal 
való fertőzöttségének megállapítása sürgető feladat. Az 
újabb taxonómiai vizsgálatok alapján bizonyítható egyes 
kórokozók új gazdafajban történő előfordulása hazánkban. 
Felmerült a kullancsok nagyvárosokban történő mintázásának 
fontossága, mert ezeken az élőhelyeken az emberek, 
kullancsok és azok városi gazdaállatai (énekesmadarak, 

sünök, rágcsálók) egymáshoz közel élnek, ami specifikus 
ökológiai kapcsolatokat és járványügyi helyzetet generálhat. A 
kullancsállomány kontrollálásával kapcsolatban kiemelendő, 
hogy a korábbi gyakorlattal ellentétben, a növényzet 
permetezésével kullancsot irtani jelenleg illegális. Ezért 
védekezési stratégiának a többlépcsős egyéni módszerek 
alkalmazása javasolható (zárt ruházat viselete, kullancs 
azonnali eltávolítása, kullancsencephalitis elleni védőoltás).

ÚJ BETEGSÉGEK
Az új betegségeket tárgyaló előadássorozat a legfenyegetőbb 

kórokozókat vette górcső alá. A Krími-kongói vérzéses lázat egy 
kullancsok által terjesztett vírus okozza, de hazai előfordulása 
még nem volt bizonyított. Több rágcsáló fajból származó 
minta modern molekuláris módszerekkel történő elemzése 
viszont arra utal, hogy a kórokozó endemikus fókuszai jelen 
lehetnek az országban. A Nyugat-nílusi lázas esetek ugrásszerű 
növekedése az elmúlt pár évben egy aktuális közegészségügyi 
probléma, így elengedhetetlen a kórokozó folyamatos 
virológiai vizsgálata. Az idevonatkozó kutatások arra 
utalnak, hogy egyszerre többféle Nyugat-nílusi törzs van jelen 
régiónkban, és ezen variánsok különböző mértékű jelenléte 
okozhat fellángolás-szerű járványokat különböző években. 
Az Usutu vírust 2005 óta ismerjük hazai madarakból, 2018-
ban már magyarországi emberi fertőzést is detektáltak. Ebben 
az esetben járványról még nem beszélhetünk, de a megelőzés 
érdekében a vírus terjedését követő komplex monitoring 
rendszer kialakítására és a járványok mozgatórugóinak 
megismerését szolgáló ökológiai, járványtani és virológiai 
kutatásokra nagy szükség lesz a jövőben. A maláriát ugyan 
1959-ben sikerült kiirtani Magyarországról, de a klímaváltozás 
és fokozódó globalizáció tükrében újból felmerül a malária-
veszély kérdése. Az epidemiológiai adatok arra mutatnak, hogy 
itthon egy újabb maláriajárvány megjelenésére igen kicsi az 
esély, de más európai országban kialakulhatnak olyan időjárási, 
higiéniás és demográfiai viszonyok, amelyek lokálisan nagyobb 
rizikót eredményezhetnek. A bőr- és szívférgességet okozó 
Dirofilaria fonálférgek csípőszúnyogokkal történő terjedése 
köz- és állategészségügyi problémát is okoz. Az előbbi faj 1998 
óta van jelen a hazai kutyaállományban, ma az egyedek 20 
százaléka érintett, sőt a kórokozó 2000-től emberben is jelen 
van. Az utóbbi fajt 2007-ben detektálták Magyarországon. 
Az általa okozott szívférgesség gyógykezelése számos 
nehézséggel jár, és nemcsak a kutyákat, de más háziállatokat 
is veszélyeztet. Összességében a különböző kórokozóktól 
származó adatok arra utalnak, hogy a járványtani helyzet 
igen összetett és az új betegségek kialakulásának lehetősége 
minden esetben más tényezőktől függ. Néha azt tapasztaljuk, 
hogy a vektorfajok terjedésével nem jelennek meg az általuk 
potenciálisan terjesztett új kórokozók, máskor viszont az új 
vektorfajok nélkül, a nálunk őshonos vérszívók kezdenek el új 
kórokozókat terjeszteni. Ezért elengedhetetlen, hogy minden 
helyzetet külön és megfelelő részletességgel kezeljünk.

(A cikk a https://www.okologia.mta.hu/SZKUB19  
honlapon jelent meg.)
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SZÚNYOGLESEN (REPRISE)
(Az alábbiakban egy az egyben közöljük Darvas Béla Facebook posztját  

https://www.facebook.com/Kerekaszt/posts/2558438737711388?__tn__=K-R)

Kerekasztal
2019. december 18., 13:17

Tisztelt virtuális jegyzőkönyv

Az Ökológiai Kutatóközpont (ÖK) augusztusi rendezvénye  
–  amire Varga Zoltán nem jött el – után 2019. december 17-én  
( h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / K e r e k a s z t / p o s t s / 2 4 5 
6325421256054?__tn__=K-R) a Magyar Tudományos Akadé-
mia Diverzitásbiológiai Tudományos Bizottsága (DTB) rende-
zett előadói ülést az MTA Kistermében. A 80 fő befogadására 
alkalmas teremben 35 fő gyűlt össze, ami azt jelzi, hogy a szer-
vezés ’kihívásokkal küzdött’. Nem volt regisztráció, nem szer-
kesztett senki kiadványt, nem voltak szekció elnökök; ez utób-
bit egy személyben ’lenyomta’ Varga Zoltán (Debreceni Egye-
tem, DE) a ’rendezőbizottság’ elnöke. 

Ezen a ponton meg is állhattunk egy pillanatra, mert en-
nek a bizottságnak a 26 tagja (https://mta.hu/viii-osztaly/tudo-
manyos-bizottsagok-105561?fbclid=IwAR19kciOGWfS41O-
HOP-sCKZprrvDAMOh1sQb-woAW6gRfqka9wi0k5oCsMU#-
diverzitasbiologiai_tudomanyos_bizottsag) nem jelent meg a 
saját (?) rendezvényén, ami aligha védhető fejlemény. Az el-
nök magánkezdeményezése volt ez az ülés? Egyáltalán miért 
volt szükség ebben a témában két ilyen gyors ’akadémiai’ ren-
dezvényre, ahol az előadások között eredeti tartalmú már alig 
volt. Rendezvényismétlés volt ez a ’javából’, ami mögött az állt, 
hogy az ügyben sokáig hallgató MTA berkeiben most egyszer-
re két aspiráns is akadt (ÖK és DE), akik az akció vezetésé-
re pályáznak. Nos, a második szervező most pórul járt, mert 
az ÖK (ide most Szathmáry Eörs nem érkezett meg) legalább 
adott a részletekre és a sajtó képviselői is megjelentek. Itt sen-
ki sem jelent meg a nyilvánosság részéről. Félhomályban hall-
gattunk egy napon át, félórás ’ebédszünettel’ és közbenső szü-
netek nélkül, és időként pikírt, sárga lapot érő hangnemben 
’megbeszéltünk’ valamit.

Az első előadást Kovács-Hostyánszki Anikó és Török Edina 
(ÖK) tartották és megismételték azt az igen szerény előadásu-
kat, ami a világirodalom böngészéséből állt és saját eredményt 
egyet sem mutatott fel 

(https://www.okologia.mta.hu/sites/default/f i les/KO-
VACS-HOSTYANSZKY_2019_A_kemiai_szunyogirtas_oko-
logiai_mellekhatasai.PDF?fbclid=IwAR3AU3Z82C5dPE-
fMFPThl4D1MZJmUF49JavCnh-2UOKBjzOqtn6_zj9O8W4)

Az előadáshoz fűzött első kérdés úgy hangzott, hogy van-e 
lehetőség a világítás lekapcsolására, hogy nyugodtan szunyó-
kálni lehessen. Valójában vicc volt ez (vagy maró gúny?), in-
kább a vetített anyag jobb láthatóságáról szólt talán, de az sem 
segített volna ezen a cuccon. A villanyt hát az elnök úr némi 
keresgélés után leoltotta. Az én megjegyzésem arra vonatko-

zott, hogy a deltamethrin (közelmúlt gyakorlata) mellékhatá-
sának kiemelt tárgyalását nem kerülhették volna el a szerzők 
(http://www.ecotox.hu/ecotox2/download/konf/2019/epos-
ter/MOTT19_DBetal_eP.pdf?fbclid=IwAR0S82Km2j1KHg-
1TTQDXhXuLcDAROMoKHKMHl-7RGhVUoxXIuXz6WXB-
mYBc) hiszen a mondanivalójukhoz ezt állt volna legközelebb. 
Viszont, ha nem, hát nem.

A Debreceni Egyetemről (DE) Szabó László József (a je-
lenlegi állami monitorozók egyike) a beregi térség egykori fa-
unisztikai felmérését (2002-2013) mutatta be. Ez az előadás 
törlésre került az ÖK augusztusi programjából az előadó be-
tegsége miatt. Az előadás második felében Tóth Sándor (nem 
volt jelen és nem volt szerzőtárs) balatonfüredi adatainak fel-
dolgozását (1973-2000) láthattuk. Nem vádolható ez az előa-
dás naprakészséggel, de legalább a csípésen fogott egyedek faji 
meghatározására egy térségben konkrét adatokat láthattunk. 
Gyakorlati konzekvenciákat nem hallottam, ha csak azt nem, 
hogy számtalan csípőszúnyogfaj támad meg bennünket, amit 
†Mihályi Ferenc óta tudhatunk. 

Azt követő előadás Szanyi Kálmán és mtsai-é volt, akik a 
beregi térség magyar és ukrán részének összehasonlítását mu-
tatták be. Miért is? Ehhez fénycsapdákat használtak, amiről 
tudni kell, hogy a látás-élettani ismereteink szerint az egyes 
fajok (nappali, alkonyati és éjszakai) között jelentős eltérések 
vannak a hullámhossz szerint. Bernáth Balázs és munkatársai  
(https://www.mme.hu/sites/default/files/binary_uploads/4_
napi_madarvedelem/mta.hu_nki_mosqui to_w_cover.
pdf?fbclid=IwAR10neJn6GfOKjrL0jd7bd93ieD87o9tDhoX-
5fAPIP8oyOYXAFxvK8rmzF8) 2006-os munkáját ajánlottam 
az előadó figyelmébe.

Kurucz Kornélia és munkatársainak (PTE Szentágothai Ku-
tatóközpont) a koreai csípőszúnyog helyzetről szóló előadása, 
bár az augusztusi ismétlése volt 
( h t t p s : / / w w w. o k o l o g i a . m t a . h u / s i t e s / d e f a u l t / f i l e s /
KURUCZ_2019_Az_invaziv_koreai_szunyog_megjelenesenek_
elterjedesenek_SZKUB.pdf?fbclid=IwAR0q6DdD-uxw2Bvcvt-
GM_i3N2EaASoEpoXgllw1bH28jvSOKXRNXmzisu6A) de 
most is hasznos. Megtudhattuk, hogy az állatok által terjesz-
tett legtöbb halálos betegség csípőszúnyogokhoz fűződik (pl.: 
ht tps: / /provenrepel lent .com/worlds-deadliest-animal-
s/?fbclid=IwAR2M8N9REPLAaRAcsDZuAvRIlNcOkj8DA-
oJwHX3DsGun3G_PDRg9xQ_TKJk)

A kutatócsoport által vizsgált koreai csípőszúnyog-állo-
mány 6,5%-a Dirofilaria-pozitivitást mutatott (főként kutyák 
és macskák betegsége). A férgeket hazai fajok is terjesztik, pl. 
Aedes vexans. 

Ugyanebből a műhelyből Kemenesi Gábor adta elő a kü-
lönböző kezelések hatásának felmérésére vonatkozó elképze-
léseit. Ez az előadás a Magyar Ökotoxikológiai Társaság no-
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vember 22-i ülésén hangzott el (http://www.ecotox.hu/ecotox2/
download/konf/2019/motkonf2019.pdf?fbclid=IwAR0M0wt-
f9dxq9kinUkPpPCbRYqpBDwpnqDW1hUauoe9xs0RlpTp9jTi-
kY68 20. oldal) az első szerzőtől, Somogyi Balázstól. Kemenesi 
kiemelte, hogy 2013 óta az ország katasztrófa-helyzetként éli 
meg a szúnyogszezonokat, ami jobbára kémiai irtásra (delta-
methrin + PBO) korlátozódik, miközben a WHO szerint csak 
különleges vészhelyzetekben alkalmazható a lakosságot is ’ke-
zelő’ idegmérgekkel való permetezés.

Mörtl Mária és munkatársai a NAIK Agrár-környezettu-
dományi Kutatóintézetéből a deltamethrin környezetanaliti-
kai hátterét mutatták be, s eredményeik igazolták, hogy az en-
gedélyezett készítmény, engedélyezett deltamethrin dózisával 
végzett légi kezelés mintegy fele eléri a talajt (biogazdálkodók 
figyelem!), onnan visszafogható és meghatározható. 

A PMG-konzorciumot vezető Fekete Gábor azt bizonygat-
ta, hogy az ő vizsgálatukban (ennek adatait a saját előadásá-
ban nem mutatta be!) nem éri el a talajt a hatóanyag, azonban 
arra a kérdésemre, hogy akkor miért pusztulnak a szúnyogok 
az általa - korábbi vizsgálataiban említett - a talajszinten kihe-
lyezett izolátorokban, nem tudott válaszolni.

Vranesics Csaba László (Magyar Egészségügyi Gázmeste-
rek Egyesülete, MEGE) a csípőszúnyogok elleni védekezés 
jogi szabályozásáról beszélt. E szerint imágóirtáshoz gázmes-
teri képzettség kell (?), míg lárvairtáshoz entomológusi. Vi-
szont – ahogy hozzászólásomban említettem, hazánkban nem 
képeznek entomológusokat, vagyis kik lennének ők? És mi-
ért éppen a lárvairtáshoz kellenek, amihez inkább hidrobioló-
gusi szakértelem kellene, és az imágóirtáshoz ökotoxikológiai. 
Gázmesterek nem véletlenül nem veszik észre, hogy ökosztisz-
téma irtás végeznek, hiszen egy csípőszúnyoggal száz más fa-
jokhoz tartozó egyedet pusztítanak el. Nem erről kellett volna 
szólni ennek a konferenciának, ha a DTB rendezte? 

Sztikler János (Nemzeti Népegészségügyi Központ) a csí-
pőszúnyog-irtás hazai gyakorlatát tekintette át. Jó volt hal-
lani, hogy a hazai elsődleges irányításból kiszoruló ható-
ság emlékszik a múltra és tudja a teendőket, de ahogy látom 
nem ő irányít. Sőt, kritikus tevékenységére szégyenletes mó-
don névtelen feljelentéssel reagálnak a gazdaságilag érintet-
tek (https://darvasbela.atlatszo.hu/2019/12/08/sziszuphosz-meg-
latogatasa-no7-allami-szunyogpalyazatok-2020-2022-gaz-
mintakkal/?fbclid=IwAR23ocWHI8REmfwlJRY0Bjtcn-
bdFpJLh5WC6E-CwHs9Mt9cSENFXRpPF7aE)

Kenyeres Zoltán és mtsai (Pannónia Központ Kft.) a monito-
rozás egyik aktív szereplője, a tevékenységük áttekintésére vál-
lalkoztak. Ez az előadás is az augusztusi előadás tartalmi klón-
ja volt (https://www.okologia.mta.hu/sites/default/files/KENYE-
RES_2019_A_hazai_csiposzunyogok.pdf?fbclid=IwAR2HRP-
zwctQGmM7r0ZhoHnJWgQvzUyV0_0NYWJ1wiEo874wSOd-
jWvfcdlDo). Szerintük természetvédelmi területeken nem le-
het biológiai gyérítés végezni, a kérdésemre az előadó hozzá-
tette, hogy kémiai védekezést sem. Mi legyen akkor azokkal, 
akik ilyen helyeken élnek? Véleményük szerint a mocsári szú-
nyog ellen a Bti hatása nulla. Ezt az előadó a hozzászólásomra 
korrigálta. A Bti hatása ez esetben a formázástól függ. Vízben 
lebegő formák hatásosak csak, de kétségtelenül ez neuralgi-
kus pontja a vízinövényekkel gazdagon benőtt területek (pl. 

Kis-Balaton) csípőszúnyog-mentesítésében.
Fekete Gábor (Corax-Bioner Zrt.) az állami védekezési gya-

korlatról beszélt. Mint a PMG-konzorcium vezetője, a kivi-
telezők álláspontját ismertette. Mondanivalója elhangzott a 
gázmesterek ’konferenciáján’ (a honlap rendezvényei között 
2014 az utolsó; máshol (http://metmark.hu/mege-x-konferen-
cia/?fbclid=IwAR2MDdzH-qFDIrtIUgDNVdzkDw6U94gxjt-
heLO38rjDNTTXHyP5pEq1KyRA), már ha ezt valaki tudomá-
nyos fórumnak gondolja. Én meglátogattam a MEGE össze-
jövetelét korábban, és köze nem volt az ott elhangzottaknak 
a tudományhoz; érdekvédelmi fórum ez. Fekete azzal vezette 
be a mondanivalóját, hogy elfogult előadást képes csak tarta-
ni, s ez a MTA falai között nagyon nemkívánatos felütés, mert 
a tudománynak ilyesmihez nincs köze. Meglehetősen unottan 
előadott mondanivalója hitszerű érdeken alapult, bizonyíta-
ni semmit sem bizonyított. Ironizált és cikizett, ami úgyszin-
tén rosszul hangzott az MTA falai között. Szerinte jó az, ami 
eddig volt, és jó lesz ezek után is. Szerintem a nap mélypont-
ja volt ez a csasztuska. Feltételezem, hogy Zöldi Viktor (htt-
ps://index.hu/velemeny/2019/11/28/miert_korszerutlen_a_szu-
nyoggyeritesunk/?fbclid=IwAR35531Q_4FFQzsqNz7gQKDeB-
sMnsN1jHN_cIdaZLPU8Y6IMMronHB3c_2Y) elmondta vol-
na neki, hogy mi és miért hibás szemléletű ebben a gyakorlat-
ban. Nekem nem volt ehhez kedvem. Van olyan mélység, aho-
vá senkit sem követek. A dolog személyesen is érintett, mert 
az előadó egy 2006-ban neki ajándékozott összefoglaló (a di-
chlorvos hatóanyaggal a kezelést Gergely Gábor végezte és a 
rovaranyagot én határoztam meg, sőt az összefoglalót is job-
bára én írtam) kapcsolatos ábrámat Fekete Gábor az engedé-
lyem és látható hivatkozás nélkül vetítette. Plágiumnak hívják 
az effélét, persze a tyúkperekre hajazó alfajához. Szó nélkül 
hagytam. A részemről bosszantó, mert példázza az etikai elté-
vedést. Fekete első hozzászólása úgy szólt, hogy ő az a ’Feke-
te’, aki a 2006-os közleményt jegyzi. Szóval formailag igaz ez az 
állítás, de tartalmilag nem. Az ilyen előzetes kis irathoz sokkal 
nagyobb szerénység illik. Nem véletlenül nem publikáltuk ezt 
az eredményt komoly lapban.

Kőszegi Dániel (Magyar Szúnyogirtók Országos Szövetsé-
ge) a légi kémiai szúnyoggyérítés megszüntetése utáni lehető-
ségekről beszélt. Simán leiskolázta körültekintésben az előtte 
szólót. Beszélt a termikus aeroszol forgalomzavaró hatásáról 
és irányíthatatlanságáról, s arról, hogy 2-3 földi gép pótolhatja 
egy repülőgép teljesítményét. A biológiai lárvairtás drónokkal 
is végezhető lenne, de nincs engedély. A szakember 70-80 km 
terület 5 év alatti bejárásával (Dunaföldvár) alakította ki azt 
a véleményét, hogy a biológiai védekezés leválthatja a kémia-
it, ugyanúgy, mint Nyugat-Európában. BG-Sentinel csapda és 
BG-counter a monitorozás megújítására is használható. Van 
hozzá állami akarat?

Az utolsó két előadás (pl. https://www.okologia.mta.
hu/sites/default/files/SZKUB_Program_es_Absztraktfuzet.
pdf?fbclid=IwAR0aUfNpJADU3ozADgO_18JG3965XG-
SOK4xNjBdiWnx62BewpBwd8jtmQnc 8. oldal) előtt már féló-
rás késésben voltunk (szervezetlen volt a megbeszélések hosz-
sza), így az utolsó két előadást – ebéd nélkül – már nem hall-
gattam meg. Helyette viszont előkerestem Zöldi Viktor fotó-
ját, amit 2019. augusztus 28-án Rédicsről küldött, ahol a kocsi-
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BEHURCOLT DARÁZSFAJOK MAGYARORSZÁGON
(A cikk Dr. Vas Zoltán előadásához kapcsolódik, amelyet Ráckevén, a MaKOSZ XXIX. Országos 

Konferenciáján tartott 2019. október 3-án)

jukba két Aedes albopictus röpült be, és a helyszínen ezt a gu-
miabroncs-lerakatot találták. Egészen máshol és más módsze-
rekkel kell az invazív fajokat monitorozni, és az ellenük való 
védekezés is más stratégiát kíván, amiből a lakosság nem hagy-
ható ki.

Mit oldott meg ez az előadói ülés abból a számtalan kín-
ból, amit meg kellett volna (http://www.bdarvas.hu/tudo-
many/okotoxikologia/idn6084?fbclid=IwAR0WYqm3IKQ-
P261AccZP6l-vTh9mJe3kKuzer7XttHImWZ0wfjJJkR3FXBE)? 
Alig valamit. Az egyetlen örömteli lépés a kapcsolatos viroló-
giai munka beindulása. Nem írhatom ezt sem a környezetana-
litikai, sem az ökotoxikológiai munkákról, aminek jelentőségét 
hazánk nem képes felismerni. A következő három év csípőszú-
nyog-állománygyérítési gyakorlatát ez a rendezvény már nem 
érintheti, hiszen a rendezés kései időpontjában a pályázatok 
már fix feltételekkel ki voltak írva, és az eddigi helytelen gya-
korlat folytatását garantálták. Tudok olyanról, aki ezért nem is 
jött el. Hiábavalóságra nincs ideje – mondta.

A DTB elnökének nem sikerült a bizottságának témaköré-
ben megfelelő rendezvényt szervezni (köze nem volt ennek a 
rendezvénynek a természet- és környezetvédelemhez), ennek 
tulajdonítható talán, hogy a bizottság tagjai nem jelentek meg. 
Mi is volt akkor a valóságos cél? Önmagunk ismételt felmuta-
tása? Kinek?

A hártyásszárnyúak (Hymenoptera), azaz a darazsakat, han-
gyákat és méheket magába foglaló rovarrend a hazai fauna 
egyik legnagyobb, nagyjából 10.000 fajt számláló csoportja. Az 
egyik legkevésbé feltárt taxon, hazánkban a minden bizonnyal 
előforduló, de még ki nem mutatott fajok száma több százas, 
talán ezres nagyságrendű, illetve még az elmúlt néhány évben 
is kerültek leírásra tudományra új fajok Magyarország terüle-
téről. Faunisztikai feltárásuk elsősorban a nagy fajszám, a ha-
tározási (identifikációs) nehézségek és a szakértő specialisták 
kis száma miatt korántsem teljes. Ezek a körülmények jelen-
tősen hátráltatják a Magyarországra behurcolt hártyásszárnyú-
ak felfedezését, és megnehezítik annak becslését, hogy a be-
hurcolt fajok milyen hatást gyakorolnak a hazai közösségekre. 
Mindezek eredményeként a hazánkban eddig kimutatott jöve-
vényfajok döntően a kisebb fajszámú, könnyebben meghatá-
rozható, emberi környezetben is előforduló, esetleg mezőgaz-
dasági, erdőgazdálkodási károkozó csoportokból kerültek ki. 
A továbbiakban röviden bemutatom 
a hazai fauna már ismert, sikeresen 
megtelepedett idegenhonos darázs-
fajait.

A kanyargós szillevé-darázs (Ap-
roceros leucopoda) a botcsápú levél-
darazsak családjának (Argidae) kép-
viselője (1–2. ábra). Japánból leírt, 
Kínában is előforduló faj. A 2000-es 
évek elején jelent meg Közép-Euró-
pában, mára Nyugat- és Közép-Eu-
rópa legtöbb országában észlelték. 
Nevét a lárva (álhernyó) jellegzetes, 

kanyargós rágásképe után kapta. Szűznemzéssel szaporodik; 
ez a sajátos körülmény igencsak kedvez a terjedésének, hiszen 
akár egyetlen nőstény is életképes populációt alapíthat. Táp-
növényei a szilfák, károkozása helyenként jelentős lehet.

1–2. ábra: Kanyargós szillevédarázs (Aproceros leucopoda) és a lárvák jellegzetes rágásképe (fotók: Dr. Csóka György)

3. ábra: Szelídgesztenye-gubacsdarázs (Dryocosmus kuriphilus)  
(fotó: Dr. Csóka György)
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A szelídgesztenye-gubacsdarázs (Dryocosmus kuriphilus) a 
gubacsdarazsak családjának (Cynipidae) képviselője (3. ábra). 
Kínából származik, Európában először Olaszországban észlel-
ték 2002-ben. Olasz facsemetékkel Magyarországra több alka-
lommal is behurcolták, de a gubacsokat észlelve a facsemeté-
ket időben megsemmisítették. 2013-ban azonban természetes 
terjedéssel Szlovénia, Horvát-
ország felől elérte Magyaror-
szágot, és mára az ország te-
rületén mindenütt előfordul, 
ahol a tápnövénye is fellelhe-
tő. A szelídgesztenye termés-
mennyiségét jelentősen csök-
kenti a hajtásrügyeket érintő 
gubacsképzése által. A káro-
kozást mérséklendő, biológi-
ai védekezési célból az elmúlt 
években sikeresen megtele-
pítették Magyarországon a 
szelídgesztenye-gubacsdarázs 
gazdaspecifikus parazitoid-
ját, a szintén Kínából szárma-
zó Torymus sinensis nevű fémfürkészfajt (Torymidae) (4. ábra). 
Az eddigi eredmények alapján úgy tűnik, hogy a szándékolt 
betelepítés beválthatja a hozzá fűzött reményket. 

A parazitoid életmódú fürkészdarazsak esetében különö-
sen igaz, hogy számos, igen fajgazdag csoport hazai feltárása 
még jelentősen hiányos. A fürkészdarazsak esetében gyakori 
a szándékolt, biológiai védekezési célú betelepítés (hasonló-
an a fentebb bemutatott Torymus sinensis faj esetéhez), bár ez 
eddig döntően az európai fajok Észak-Amerikába történő be-
vitelében valósult meg. Ellenpélda az Aleiodes sanctihyacint-
hi nevű, Szerbiába betelepített, amerikai eredetű gyilkosfür-
kész (Braconidae), amelyet az amerikai fehér szövőlepke (Hy-
phantria cunea) ellen telepítettek be. Szerbiából ez a darázsfaj 
természetes úton továbbterjedt, és Magyarországon is megje-
lent. Szándékolatlan behurcolásra is találhatunk néhány euró-
pai példát (a fürkészdarazsak életmódjából adódóan ez első-
sorban a parazitált gazdaállatok behurcolása által történhet), 
de hazánkban ilyen fürkészdarázsfajokról egyelőre nincs tudo-
másunk.

A fullánkos darazsak közé tartozó kaparódarázsfélék csa-
ládjából (Sphecidae) az utóbbi években több idegenhonos lo-
pódarázsfaj is megtelepedett a hazai faunában: az Ázsiában 
őshonos barnalábú lopódarázs (Sceliphron curvatum) (6–7. 
ábra), az észak-amerikai feketenyelű lopódarázs (Sceliphron 
caementarium) (8. ábra) és a szintén amerikai eredetű mexi-

kói fűdarázs (Isodontia mexicana) (9. ábra). A lopódarazsak 
ivadékbölcsőikben szúrásukkal lebénított pókokat halmoznak 
fel utódjuk lárvatáplálékául, a mexikói fűdarázs pedig egyenes 

4. ábra: Torymus sinensis, a sze-
lídgesztenye-gubacsdarázs parazitoidja 

(fotó: Dr. Csóka György)

6–7. ábra: Barnalábú lopódarázs (Sceliphron curvatum) és jellegzetes ivadék-
bölcsője (fotók: Nagy Sándor m&m)

8. ábra: Feketenyelű lopódarázs (Sceliphron caementarium)  
(fotó: Nagy Sándor m&m)

5. ábra: Ázsiai lódarázs (Vespa velutina) (fotó: Siga, Wikimedia Commons)
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szárnyú gazdaállatokat. Mindegyik fajt Nyugat-Európába hur-
colták be, ahonnan természetes terjedéssel jutottak el hazánk-
ba. Mára mindhárom faj az emberi környezetben is gyakori 

darazsaink közé tartozik, elterjedésük hatása a rokon, őshonos 
darázsfajokra és gazdaállataikra nem ismert.

Forrás:

Vas Z. 2019. Darazsak – Gesta Hymenopterorum. Magyar Ter-
mészettudományi Múzeum, Budapest, 199 pp.

Vas Z. 2017. Hártyásszárnyúak (Hymenoptera). In: Papp L. 
(szerk.) Behurcolt és invazív állatok Magyarországon. Magyar 
Tudomány 2017/4: 409–410.

Vas Z. & Józan Zs. 2014. Új adatok és határozókulcs Ma-
gyarország lopódarázs faunájához (Hymenoptera: Sphecidae) 
[New data and key to the Mud-Dauber fauna of Hungary (Hy-
menoptera: Sphecidae)]. Natura Somogyiensis 24: 157–164.

(Dr. Vas Zoltán
Magyar Természettudományi Múzeum, Állattár,  

Hártyásszárnyúak gyűjteménye
1088 Budapest, Baross u. 13., e-mail: vas.zoltan@nhmus.hu)

A rezisztencia terjedésének bizonyítéka egy tanulmány, 
amelyet 2019-ben a Reading-i Egyetem Gerinces Kár- 
tevő Egysége végzett. A tanulmány a házi egerekkel és 
patkányokkal foglalkozik, és úgy találták, hogy az ege-
rek 93 %-a, míg a patkányok 61 %-a hordoz legalább egy 
rágcsálóirtó hatóanyaggal szembeni rezisztenciát oko-
zó gént. A patkányok majdnem felénél mindkét szülő-
től örökölték a gént (homozigóta) – amely a rezisztencia 
legsúlyosabb formája.

Az 1. sz. térkép a vándorpatkányok mutációit ábrázolja 
az Egyesült Királyság területén.
A jelentést a Felelős Rágcsálóirtó Használat Kampány 

9. ábra: Mexikói fűdarázs (Isodontia mexicana) (fotó: Nagy Sándor m&m)

AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG ÚJ TERÜLETEIN 
TALÁLTAK REZISZTENS RÁGCSÁLÓKAT

Megerősítést nyert a patkányok 
rezisztenciája az Egyesült Királyság 

számos új területén, beleértve 
Durham-ot, Northumberland-et, 

Tyneside-t, North Yorkshire-t, Nagy-
Manchestert, a Severn folyó völgye 
mentén Somerset-től North West 

Shorpshire-ig, Észak-Kelet Angliát és 
Devont.

1.sz. térkép
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Mint minden éves konferenciánkon, a XXIX. Országos 
Konferenciánk első napján, 2019. október 2-án megtartottuk 
Közgyűlésünket.

Dr. Bajomi Dániel, a MaKOSZ elnöke beszámolt arról, 
hogy 2019. május 13-án Vogronics László főtitkár úrral 
együtt megbeszélést folytattak az Emberi Erőforrások 
Minisztrériumában a “Szakképzés 4.0 szakmapolitikai 
stratégiával” kapcsolatban. Ehhez kapcsolódóan Vogronics 
László főtitkár megjegyezte, hogy a Magyar Közlöny 162. 
számában jelent meg a 229/2019. (IX. 30.) Korm. rendelet Az 
Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék 
módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. 
rendelet módosítása, amelyben már a kártevőirtó szakképzés 
nem szerepel. A főtitkár elmondta, hogy az oktatáshoz 

szükséges, a MaKOSZ által korábban megjelentetett 
jegyzeteket időszerű lenne korszerűsíteni. Dr. Bajomi Dániel 
tájékoztatott, hogy ehhez a munkához segítséget kapunk a 
Magyar Természettudományi Múzeumtól, amellyel 2019 év 
során együttműködési megállapodás aláírására került sor.

A Közgyűlésen kitűzték a 2020. évi MaSZOSZ  szúnyogos 
szakmai konferencia időpontját, amely 2020. március 26, 
csütörtök. A konferencia új helyszínen, a Holiday Inn Budaőrs 
szállodában kerül megrendezésre. A szakmai konferencia 
meghívóját újságunkban közöljük.

Németh Mária
(MaKOSZ)

(CRRU) rendelte meg a UK Kormányzati Felügyeleti 
Csoportja Rágcsálóirtó Gondnokság Rendszer része-
ként.

A 2. sz. térkép az egerek mutációit ábrázolja az Egyesült 
Királyság területén.
A munkát a CropLife International Rácsálóirtó Re-
zisztencia Akció Bizottsága finanszírozta, és ez a tevé-
kenység folytatódni fog 2020-ban is. A vizsgálat mintái-
ul szolgáló patkány- és egérfarkakat kártevőirtó szakem-
berek önként küldték be.
A teljes (angol nyelvű) beszámoló  letölthető a htt-
ps://makosz.hu/szakirodalom/rezisztencia_vizsgalat_
uk_2019 oldalról.

(kivonatosan fordította: Németh Mária)

MAKOSZ 
KÖZGYŰLÉS
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MEGHIVÓ 
 

A Magyar Szúnyogirtók Országos Szövetsége (MaSZOSZ) 
ezennel tisztelettel meghívja Önt a 

 
2020. március 26-án (csütörtök) 10,00 órakor kezdődő 

 
                                             Éves Országos Konferenciájára. 

 
                                               A rendezvény helye: 
                                            Holiday Inn Budaörs 

                                              (2040 Budaörs, Rubik Ernő utca 2.) 
 

 
10.00-10.15 Megnyitó: Dr. Bajomi Dániel a MaKOSZ elnöke    

Levezető elnök: Kőszegi Dániel a MaSZOSZ elnöke 
                         
10.15-10.40 A 2019. évi szúnyogirtás tapasztalatai 
 Sztikler János, Bódi Zoltán (Nemzeti Népegészségügyi Központ) 
 
10.40-11.00 Az invazív szúnyogok magyarországi surveillance-ának 2019. évi 

tapasztalatai 
 Sztikler János, Bódi Zoltán (Nemzeti Népegészségügyi Központ) 
 
11.00-12.00 Európai áttekintés a szúnyogirtás terén 
 Dipl.Biol. Hans Jerrentrup 
 
12.00-12.30 Kávészünet 
 
12.30-13.00 Csípőszúnyog-állománygyérítés Magyarországon és ökotoxikológiai 

kritikája 
 Darvas Béla (Magyar Ökotoxikológiai Társaság) 
 
13.00-13.30 Az ázsiai tigrisszúnyog feltérképezése a lakosság bevonásával – Egy 

Citizen science projekt bemutatása 
 Soltész Zoltán (Ökológiai Kutatóközpont, Lendület Ökoszisztéma-

szolgáltatás Kutatócsoport, Magyar Természettudományi Múzeum) 
 
 
13.30-14.00 Különböző kezelések hatásának felmérése a csípőszúnyogok által 

terjesztett kórokozók tükrében 
 Somogyi Balázs, Kőszegi Dániel, Kemenesi Gábor, Kurucz Kornélia 
 

2 
 

 
14.00-14.20 A légi kémiai szúnyoggyérítés megszűnése utáni lehetőségek 
 Kőszegi Dániel (MaSZOSZ, Noxious Kft.) 
 
 
A programváltoztatás jogát fenntatjuk! 
 
A konferencián történő részvétel nem MaKOSZ tagok részére 4.000,- Ft regisztrációs 
díjhoz kötött, amelyet előre utalással a MaKOSZ  10300002-20360210-00003285 sz. 
számlájára, 2020. március 6-áig kérünk teljesíteni. Akinek az utalás akadályba ütközik, a 
helyszínen is elfogadjuk a készpénzes befizetést. 
 
Megjelenésére feltétlenül számítunk. Kérjük, hogy részvételi szándékát a következő e-
mail címen, vagy telefonszámokon 2020. március 6-áig visszajelezni szíveskedjen: 
makosz@tlt.hu, vagy 06-30/873-4670-es telefonszámon. 
 
 
 
Budapest, 2020. január 22. 
 
 
 

Dr. Bajomi Dániel                                            Kőszegi Dániel 
              a MaKOSZ elnöke                                        a MaSZOSZ elnöke 
                          s.k.                                                                 s.k.     
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H Í R E K ,  C I K K E K
qubit.hu – 2019. június 3.

Mit tesznek a világ nagyvárosai a több 
millió patkány ellen?

Budapesten minden jel szerint patkányhelyzet van, a legóva-
tosabb becslések szerint is a duplájára nőtt az észlelések száma 
az elmúlt hónapokban, ami százas nagyságrenddel több pat-
kányt jelent a fővárosban. Chicagóban, Mumbaiban vagy Lon-
donban valószínűleg kiröhögnének minket ezért, a világ nagy-
városaiban ugyanis örülnek, ha milliós létszám alatt tudják tar-
tani a rágcsálókat.

Persze van egy város, amely akár címerállatának is választ-
hatná a patkányt. A New York magazin életmódkiadványa, a 
Cut épp májusban jelentkezett egy olyan cikkel, amely a kö-
vetkező címet kapta: „Ez a patkányok városa, mi csak benne 
élünk”. Az írás a New York Times aznapi riportját (cím: „A 
patkányok átveszik az irányítást New York felett”) foglalja ösz-
sze, amelyből kiderül, hogy a városban 2014 óta 38 százalék-
kal emelkedett meg a patkányészlelések száma, annak ellené-
re, hogy 2017-ben Bill de Blasio polgármester 32 millió dollá-
ros akciótervet hirdetett a rágcsálók elleni hatékonyabb fellé-
pésre.

Annak, hogy az elmúlt években ilyen mértékben elszaporod-
tak a patkányok az Egyesült Államok nagyvárosaiban (Wash- 
ingtonban, a fővárosban a háromszorosára nőtt a bejelentések 
száma 2014 óta), két fő oka van a Times okfejtése szerint: a 
dzsentrifikációt hajtó, virágzó építőipar, amelynek köszönhe-
tően a patkányok föld alatti járatait is sorra túrják fel, valamint 
a klímaváltozás, mivel az enyhébb időjárás miatt több rágcsáló 
éli túl a teleket. A legnagyobb probléma viszont továbbra is a 
hulladékkezelés: az este a házak elé kihelyezett szemeteszsá-
kokat csak reggel viszik el, így a patkányok egész éjszaka lako-
mázhatnak – és jól oda is szoknak, ugyanis szeretnek az étel-
forrásuktól 30-120 méterre megtelepedni.

A patkányirtóknak a rágcsálók szaporodási ciklusa sem ked-
vez. Egy nőstény évente akár ötször is képes szülni, minden 

esetben 7-14 utódot hozva a világra (ennek körülbelül a fele 
szintén nőstény lesz), míg az egyedek 5 hetes korukban érik el 
a nemi érettséget – így egyetlen patkánypár mindent egybevé-
ve 2-15 ezerrel tudja megnövelni populációt egy év alatt.

Szovjet patkánylottóval indult a 20. századi nagy felismerés
A történelem során a legkülönfélébb eszközökkel igyekez-

tek megfékezni a patkányok terjedését. A kutyák és macskák 
bevetése mellett talán Moszkva példája a legkirívóbb, ahol az 
1917-es forradalom után szaporodtak el nagyon a patkányok – 
a szovjet módszert a Városi Szemle ismertette 1929-ben:

„A város elhatározta, hogy sorsjátékot rendez, amelyben min-
denki részt vehet, aki a kitűzött határidőig beszállítja egy patkány 
hulláját. Minden ötezer patkányra kisorsolnak kétszázötven rubel 
jutalmat. Aki tehát egymaga ötezer patkányt el tud pusztítani, az 
sorsolás nélkül megkapja a kétszázötven rubelt. A szovjet főváros 
tanácsa az eszmét a Formoza-szigetről vette, ahol ilyenféle sors-
játék segítségével nem egészen hat hónap alatt kétmillió patkányt 
öltek meg a nyerni akarók.”

A New Yorkot is elárasztó vándorpatkányok 

(Rattus norvegicus) Fotó: LENARTOWSKI/BSIP

Egy 1920 környékéről származó kínai plakát: a férfi irtószerrel fújja le a kártevő-
ket (köztük egy patkányt), a nő pedig elsöpri őket az útból. Fotó: Photo12
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 A Magyarország című hetilap 1981-ben, a már akkor világ-
hírű budapesti patkányirtás kezdetének tizedik évfordulóján 
sorolt fel néhány nemzetközi példát, hogy kontextusba kerül-
jön a csodával felérő budapesti patkánymentesség. Amellett, 
hogy a lap beszámolt az Élelmezési és Mezőgazdasági Világ-
szervezet (FAO) 1975-ös becsléséről, miszerint a Földön 4,25 
milliárd darab patkány élhet (az emberi népesség ekkor 4 mil-
liárd volt), a következő városok helyzetét emelte ki:

• „Nauktravana Politika, 1979. június 10.: Belgrádban min-
den emberre két patkány jut.”

• „Arbeiter Zeitung, 1980. augusztus 1.: A hatóságok becslé-
se szerint kb. 15 millió patkány van Bécsben, tehát 1 lakos-
ra 8 jut — bár a város megbízásából 20 kártevőirtó cég al-
kalmazottai rendszeresen irtják a patkányokat.”

• „Valéry Giscard d’Estaing volt francia elnök 1979-ben fi-
gyelmeztette Párizs lakóit, hogy három fő csapás fenyege-
ti őket: az infláció, a munkanélküliség és az a 3 millió pat-
kány, amely a fővárosban él.”

• „Négymillió lakója van Madridnak és ugyanennyire becsül-
ték 1978-ban a spanyol főváros illetékes hatóságai a patká-
nyok számát. A köztisztasági hivatal által végzett általános 
patkányirtás révén 600 000-rel remélték csökkenteni a pat-
kányok seregét.”

• „Rómában a patkányirtással megbízott cég vezetője 15 mil-
lióra becsülte a szürke rágcsálók számát. Másfél éves ir-
tóhadjáratot szerveztek annak reményében, hogy a patká-
nyok 60%-a elpusztul."

Mivel az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1959-ben le-
vette a pestist – ami ekkoriban már csak évi 100-200 halálos 
áldozattal járt – az aktív járványok listájáról, a sajtóhírekben 
előtérbe kerültek azok a további betegségek, amiket szintén 
a patkányok okoznak: toxoplazmózis, szalmonellózis, rickett-
siózis, tularémia, leptoszpirózis, trichinellózis – ezek többsége 
akár halálos kimenetelű is lehet.

A tömegesen elindított patkánykutató projektek megállapí-
tották, hogy fejlett szagló- és ízlelőképességüknek köszönhető-
en mindig a számukra legízletesebb és energiaszükségletüknek 
leginkább megfelelő táplálékot választják ki és fogyasztják el, 
majd a táplálkozás során szerzett tapasztalatok az inger erős-

ségétől függően egyrészt emlékezetükbe vésődnek, másrészt 
képesek ezeket átadni és elterjeszteni egy közösségen belül. 
Emiatt a házi és vándorpatkányok nemcsak környezeti adott-
ságokhoz, hanem az irtási eljárásokhoz is könnyen alkalmaz-
kodnak.

„A WHO és a FAO adatai szerint 1975-ben a patkányok vi-
lágviszonylatban 33—42,5 millió tonna élelmiszert, zömében 
kenyérgabonát, rizst, cukornádat stb. pusztítottak el. Az eu-
rópai ember egyszerűen el sem tudja képzelni a trópusok pat-
kányproblémáját, hiszen a rágcsálók által tönkretett termé-
nyek mennyisége 130 millió ember ellátására volna elegendő! 
Indiában, ahol közel 800 millió lakos, és mintegy 5000 millió 
patkány él, ha sikerülne a patkányok számát radikálisan csök-
kenteni, bizonyára jelentősen csökkenne az éhínség is” – írta 
a Magyarország.

Jó, de mit tesznek a patkányok ellen a 21. század nagyvárosai?
A pestistől tehát már nem kell nagyon félnünk, helyette sok 

új problémát felvetnek a 21. századi patkányok. Amellett, hogy 
11 különböző betegséget terjesztenek, a csatornából felúsznak 
a vécébe, veszélyeztetik a tengeri madarakat a tojásaik és fió-
káik zsákmányul ejtésével, ezzel a madárürüléket trágyaként 
hasznosító korallzátonyoknak is keresztbe tesznek, és persze a 
gazdasági káruk is felbecsülhetetlen, legyen szó a mezőgazda-

Patkányfogásra kiképzett terrierek Londonban egy 1823-as rajzon

Fotó: Photo12

Ínyenc patkányok Franciaországban

Fotó: Régis Cavignaux/Biosphoto

Csemegéző vándorpatkány

Fotó: LENARTOWSKI/BSIP
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ságról vagy az elrágott vezetékekről. És közben nemcsak jól al-
kalmazkodnak, de fejlődnek is: tavaly először mutattak ki em-
berben hepatitis E vírust, ami addig csak a patkányok között 
terjedt.

Szakértők szerint lehetetlen megállapítani egy város teljes 
patkánypopulációjának nagyságát, ezért ragaszkodnak sokszor 
még szakmai írásokban is ahhoz a közhiedelemhez, miszerint 
a nagyvárosokban annyi patkány él, ahány ember. Ez W. R. 
Boelter The Rat Problem című 1909-es könyvéből származik, 
amelyben a szerző leírja, hogy Angliában egy holdnyi földte-
rületenként egy patkány él, és mivel az ország lakossága ekkor 
40 millió volt, területe pedig 40 millió hold, adta magát az egy-
szerűsítés, amit később önkényesen ráhúztak más városokra is.

New York: szárazjég, oposszumok, fogamzásgátlás
New York patkányainak számát tették már 16, 28 vagy 32 

millióra is, de az eddigi legmegbízhatóbb becslés egy 2014-es 
statisztikai elemzésből származik, amely szerint körülbelül 2 
millióan lehetnek a New York-i rágcsálók. Itt az óriási létszám 
ellenére az előző évtized közepéig kizárólag a bejelentések 
alapján irtották a patkányokat, és csak utána dolgoztak ki ez-
zel párhuzamosan preventív stratégiát is.

2013-tól a 4-vinil-ciklohexén-dioxid nevű szerves vegyület 
felhasználásával készült szer kihelyezésével igyekeztek steri-
lizálni a patkányokat, hogy a korai menopauza beálltával ne 
szaporodjanak túl gyorsan, de ennek hatását – az újabb sterili-
zációs próbálkozásokból kiindulva – máig sem látni. Ennél ha-
tásosabb akció volt a szárazjéggel való irtás 2018-as bevezeté-
se: a kihelyezett szárazjég-, vagyis szilárd szén-dioxid-tömbök 
idővel gázzá alakulnak, ami beszivárog a patkányok járataiba 
és örökre elaltatja őket.

A leglátványosabb húzás mégsem a városvezetéstől, ha-
nem egy civil csoporttól érkezett a New York-i patkányprob-
léma megoldására: az 1990-es években alakult Ryders Alley 
Trencher-fed Society (RATS) nevű csoport tagjai éjszakán-
ként, sokszor a legfontosabb informátoraiknak tartott hajlék-
talanok észlelései alapján járják New York sikátorait és park- 
jait, természetesen patkányra vadászó kutyáik társaságában.

Az állatok bevetését a brooklyni képviselők is jó ötletnek 
látták, de az ő tervük balul sült el: 2010-ben oposszumokkal 
árasztották el a kerület parkjait, hogy levadásszák a patkányo-

kat, ehelyett a prédának szánt állatok – folyamatosan kicselez-
ve támadóikat – megmenekültek, az oposszumok pedig szin-
tén elszaporodtak városszerte, szabadságukat pedig kukák fel-
borításával és a gyümölcsfák lelegelésével ünnepelték.

Prérifarkasok, mesterlövészek és a génszerkesztett patkány
Illinois-ban még a kutyákra is rákontráztak: 2000-ben egy 

ökológiai kutatás részeként prérifarkasokat szabadítottak a 
Chicagónak is otthont adó Cook megye utcáira – ma már több 
mint négyezren vannak. Mivel a rágcsálókat egyébként is ked-
velik a prérifarkasok, az USA 3. legnagyobb városa pedig hem-
zseg tőlük, a program részeként az állatok patkányfogási gya-
korlatait is vizsgálják a kutatók.

Chicago, New York és Washington főváros már a big datát 
is bevetette a patkányritkítási stratégiák kidolgozásában: a be-
jelentések helyadatai mellett olyan információkat is térképre 
visznek, mint a fertőzött épületek kora és állapota, a környék 
népsűrűsége, a környező éttermek száma, a sikátorok mérete 
és állapota, a csatornarácsok pozíciója és a parkok, kertek tá-
volsága. Ezek alapján azt remélik, hogy pontosabb megelőző 
csapásokat tudnak majd mérni a patkányokra.

Párizsban, ahol 3,8 milliós patkánypopulációt tartanak szá-
mon a 2,15 millió ember mellett, 2018 januárjában hirdettek 
átfogó patkányellenes kampányt, 1,7 millió eurós költségve-
téssel. Az irtások mennyiségének megtriplázásán kívül elkezd-
ték büntetni azokat, akik rendszeresen etetik a patkányokat, a 
csatornafedeleket úgy alakították át, hogy ne tudjanak feljönni 
rajta a patkányok, a könnyen szétkapható utcai szemeteseket 
pedig légmentesen záródó kukákra cserélték.

Nemrég Teheránban észleltek macskaméretűre nőtt szu-
perpatkányokat, az iráni vezetők pedig nem tétlenkedtek: hő-
kamerával és légpuskával felszerelt mesterlövészcsapatokat 
küldtek a patkányokra. Bár pontos adatok itt sem ismertek, az 
iráni állam szerint egy lakosra hat patkány jut, így Teheránban 
50 millió rágcsálót tartanak számon.

India legnagyobb városában, a 13 millió lakosú Mumbaiban 
még egy olyan szokás van érvényben, ami a Brit Birodalom 
idejéből maradt fenn: a városvezetés éjjeli patkányölő csapa-
tokat fizet, amelyek tagjai hegyes szerszámokkal járják az ut-

A R.A.T.S. csapata a zsákmányokkal

Fotó: Facebook / R.A.T.S.

Egy francia patkányellenes tüntetés Allanche városában

Fotó: THIERRY ZOCCOLAN/AFP
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cákat, patkányokra vadászva. A jelentkezőknek 18 és 30 év kö-
zött kell lenniük, legalább 10 osztályt el kellett végezniük, 50 
kg-t el kell bírniuk és egy írásos vizsga mellett a patkánygyilkos 
módszerükről is be kell mutatniuk egy videót. Heti hat napot 
dolgoznak, és fejenként napi 30 döglött patkányt fel kell tudni 
mutatni, különben nem kapnak fizetést.

Skóciában a múlt helyett a jövő módszereit próbálgatják: 
az Edinburgh-i Egyetem kutatói a génszerkesztéshez használt 
CRISPR technikával módosítanák úgy a patkányok hímivar-
sejtjeit, hogy az X kromoszóma kiiktatásával lényegében csak 
hím egyedek születhessenek, így néhány generáció alatt szapo-
rodásképtelenné válna Nagy-Britannia teljes, több tízmilliósra 
becsült patkánytársadalma.

Reinkarnálódott patkányistenek
De nem mindenhol a tömeges irtás az elsődleges reakció a 

patkánypopulációk kezelésére. Az indiai Rádzsasztán állam 
egyik kisvárosában található Karni Mata templomban körül-
belül 25 ezer házi patkány él a papok között, mert Durga is-
tennő reinkarnációja, a 14. században élt Karni Mata leszár-
mazottjait látják bennük, ugyanis a legenda szerint a nő egyez-
séget kötött Jamával, a halál urával, hogy családtagjai haláluk 
után patkányként térnek vissza a földi világba, amíg újjá nem 
születnek emberként.

A szentként tisztelt patkányokhoz rengetegen járnak leróni 
tiszteletüket, de szépen tizedelik is a populációt azzal, hogy te-
jet és édességeket adnak nekik, amely miatt cukorbetegségben 
és gyomorproblémák miatt pusztulnak el tömegesen – persze 
nem tart sokáig, amíg a számuk visszanő az eredetire. Nagy-
jából tíz darab fehér patkány is él közöttük, róluk azt tartják, 
hogy Karni Mata és legszűkebb családjának reinkarnációi. A 
zarándokok gyakran maguk is belekóstolnak abba a tejbe, ami-
be a patkányok már beleittak, azt ugyanis ezáltal felszentelt-
nek vélik.

quibit.hu – 2019. július 11.

Másfél tonna patkánymérget szórnának 
szét egy kaliforniai szigetvilágban

Patkányméreggel átitatott egéreledel helikopteres ki-
szórását javasolta az Egyesült Államok Halászati és Vad-
védelmi Szolgálata az egérinvázióról tartott nyilvános meg-
hallgatáson a Kaliforniai Parti Tanácsnak, amelyet a partvi-
dék élővilágának védelmére hoztak létre 1972-ben. 

Az AP beszámolója szerint a szövetségi kormányügynök-
ség egy vaskos jelentésben tárta fel a San Franciscótól 44 
kilométerre fekvő Farallon-szigetek ökoszisztémáját felfor-
gató invázió részleteit. A szigetvilágba a múlt század elején 
betelepülő házi egerek (Mus musculus) populációi annyira 
felduzzadtak mára, hogy szó szerint kiszorítják élőhelyeik-
ről az ott honos 13 tengeri madárfajt. 

A 300-350 ezer egyedből álló madárpopuláció védelmére 
a kormányügynökség azt javasolta a kaliforniaiaknak, hogy 
1,5 tonnányi mérget vessen be a rágcsálók ellen. A radikális 
beavatkozás ugyan szerintük is elpusztítana néhány mada-
rat is, de ez még vállalható áldozat. 

A helyi természetvédők szerint az ilyen szőnyegbombázás 
nem megoldás, mert a patkányméreg nem csak az egerekkel, 
hanem az eledelt vagy az egértetemeket elfogyasztó mada-
rakkal is végezne, nem beszélve a kaliforniai partok mentén 
élő tengeri emlősökről. A szőnyegbombázással a természet-
védők szerint még inkább károsodna az ökoszisztéma. 

A Kaliforniai Parti Tanács még nem döntött a kérdésben, 
a méregszórásra 2020 előtt semmiképp nem kerül még sor.

Népszava Visszhang – 2019. augusztus 17.

Közveszélyes világjárók

Számos lehetőség kínálkozik arra, hogy a pompásan in-
dult nyaralásunk vérzivataros horrorrá változzon. És mind-
ehhez nem szükséges cápa- vagy terrortámadás, sőt még 
autóbaleset sem. Elegendő egy mindössze 5-7 milliméteres 

Fotó: Mahesh G/The Times of India

A Karni Mata templom patkányistenei a zarándokok által felajánlott  
tejből isznak, amibe később belepusztulnak

Fotó: CORDIER Sylvain / hemis.fr/hemis.fr
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vérszívó, amely elől sem elbújni, sem elmenekülni nem le-
het. És ezúttal nem a szúnyogról van szó.

„Sziasztok! Itt vagyunk párommal Bulgáriában egy 3 csil-
lagos szállóban (140 000 Ft volt kettőnknek), és előző éj-
jel összecsíptek bennünket az ágyi poloskák. Ilyen esetben 
mennyire érdemes orvoshoz fordulni, ti kérnétek-e kárta-
lanítást, ha igen, mennyit, illetve kérjük-e a ruháink fertőt-
lenítését, vagy felesleges emiatt aggódnunk?” Ha az ember 
nyári élménybeszámolókat olvas a legnagyobb közösségi ol-
dalon, óhatatlanul találkozik ilyen és ehhez hasonló posz-
tokkal. A fenti bejegyzéshez mindössze két nap alatt több 
mint ötszázan szóltak hozzá, ami azt jelzi, hogy világméretű 
összeesküvésről van szó. Vagy olyasmiről, amivel száz em-
berből húsz biztosan találkozott már: ágyi poloskáról, latin 
nevén Cimex lectulariuszról.

Bepoloskázott kontinens
„Bed bugs are becoming a national epidemic” – írta né-

hány évvel ezelőtt Amerika legnagyobb példányszámú na-
pilapja, az USA Today. Szabad fordításban ez annyit jelent: 
az ágyi poloska mostanra nemzeti járvány lett. És ez nem 
csupán hangzatos bulvárcím, hanem a szomorú valóság: egy 
friss felmérés szerint minden öt amerikaiból egy már talál-
kozott ágyi poloskával az otthonában vagy szállodában. És 
bár erről nincsenek pontos adatok, becslések szerint az új-
világi szállodák 70-80 százaléka kisebb-nagyobb mértékben 
fertőzött. (Itthon kórházakban is össze lehet futni velük, 
most éppen a Honvédkórház dolgozóit kínozzák.) Az Egye-
sült Államokban a múlt század ’40-es éveiben jelent meg 
az ágyi poloska, amelyet nagy valószínűséggel a szegény eu-
rópai bevándorlók hurcoltak magukkal. Kezdetben a sűrűn 
lakott nagyvárosok és az olcsó motelek sajátossága volt, de 
később bárhol megjelent. Irtásukra számos módszerrel kí-
sérleteztek, de a leghatékonyabbnak – legalábbis egy ideig 
– a DDT nevű anyag (diklór-difenil-triklóretán) bizonyult. 
A DDT viszont nemcsak a poloskákra, hanem – mint ké-
sőbb kiderült – az emberi szervezetre is veszélyes volt, ezért 
a ’60-as években betiltották. Annyit mindenképpen sikerült 
elérni vele, hogy a poloskák rezisztensek lettek a méregre. 
És éppen ez a két dolog az, ami a poloskák világméretű el-
terjedését és fennmaradását segíti: az átlagon felüli ellenál-
ló- és alkalmazkodóképességük, valamint az emberek igé-
nye az ide-oda utazgatásra. Egyébként a fentebb leírt angol 
kifejezést – „bed bugs” – érdemes megjegyezni, és ha egy 
szálláshely internetes értékelésénél előfordul, azt elkerülni.  

Rémálom nyaralás
A cikk elején idézett bulgáriai panasz nem egyedi. És az 

esetek területi szórásából az is kiderül, hogy nem a Balkánt 
vagy a keleti végeket kell kerülni, ha az ember nem akar 
poloskával találkozni. „Barcelonában valami bogár megcsí-
pett, szóltunk a recepciósnak, kártérítést adtak (100 euró), 
átraktak egy másik szobába” – írja egy utazó. „Görögország-
ban nyaraltunk, az apartmanban már az első napon agyon-

csíptek a dögök. Volt nagy veszekedés, de a végén átraktak 
egy másik lakásba, ahol nem volt poloska. Az utazási iroda 
a kezét tördelte, de végül kaptunk valami visszatérítést” – 
így egy másik. „Azonnal jelenteni a recepción, másik szobát 
kérni – tanácsolja Laci. – Átköltözésnél semmit nem szabad 
átvinni. Ruhákat, cipőket, bőröndöt fertőtleníteni. Ha egyet 
is hazavisztek, az durva lesz. Kártérítést lehet, kell is kérni. 
Természetesen minden költséget térítsenek meg, és fizesse-
nek sérelemdíjat a kellemetlenségek miatt!” Persze a szál-
loda sem tehet mindig a poloskáról. Sőt! „Mivel szemmel 
jól látható méretűek, gondosan át tudtok nézni mindent, 
hogy vannak-e a ruháitokon, táskán. Nekünk haza kellett 
jönnünk, miután megtaláltuk őket, egyet sem hoztam haza 
– írja Balázs. – Nem feltétlenül kell egyből a hotel vérét ven-
ni. A drága szálloda sem garancia arra, hogy nem lesz. Ná-
lunk speciel kiderült, hogy a tisztítóból a szennyesnek való 
zsákokban érkezett, mert láss csodát, azokat sose mossák. 
És a tisztító több száz vagy ezer hotelt is ellát. Mi is minden-
nap ellenőriztük az ágyakat, és a kis mocskok nem a mat-
rac szélén bújtak meg (ahogy a könyv szerint kéne), hanem 
az ágy fakerete alatt. Amúgy aki jobban aggódik, beszerez-
het egy UV-s zseblámpát, azzal hamar ki lehet szűrni őket, 
mert a vér miatt világítanak.” Eszter Svájcban futott össze a 
vérszívókkal. Munkaügyben töltött ott néhány hónapot, és 
lakást bérelt. Fényképet is posztolt magáról a kéretlen ta-
lálkozás után. „Így nézett ki az egész testem, arcom, min-
denem. Addig még csak nem is hallottam poloskáról. Ügye-
letre mentünk, kiderült, hogy allergiás vagyok a csípésükre. 
Két hónapos antibiotikum-kúra után jöttem rendbe. Speciá-
lis szappan, tusfürdő, krém, mindez receptre. Ja, a matracot 
az ággyal együtt ki kellett dobni, a ruháimat zsákba tenni, 
három hétre lezárni, a lakást fertőtleníttetni. Azt mondták 
a szakértők, hogy még a radiátorcsövön is le-fel másznak! 
Azóta már elköltöztem onnét, szerencsére nem hoztam ma-
gammal, de néhány csípésfolt a mai napig meglátszik a ka-
romon, lábamon. Szörnyű, még emléknek is!”

Az ágyi poloska borzasztóan drága dolog. Na, nem a sza-
bad szemmel is jól látható jószág kerül pénzbe, hanem a 
rumli, amit okoz. „Nagyon is kell aggódni! – írja Csaba. – 
Barátomék hazavitték, több héten keresztül mosták a ruhá-
kat, az egész lakást darabokra szedték, az ágyat kompletten 
ki kellett dobniuk, több százezer forintjuk bánta, mire egy 
speciális céggel ki tudták irtatni a lakásból az élősködőket. 
És idegileg is megviselte őket!” Péter egy budapesti szál-
loda egyik vezetője, kéri, ne írjuk le, melyiké, mert a téma 
sokkal kényesebb, mint elsőre tűnik. Amikor a poloskák-
ról beszél, nagyot sóhajt. „Annak ellenére, hogy idehaza na-
gyon szigorúan vesszük a tisztasági szabályokat, és rendsze-
resen ellenőrzünk minden szobát, mégis 15-17 százalékban 
nem tudjuk elkerülni, hogy beköltözzenek a poloskák. Ta-
pasztalataink szerint elsősorban a Nyugat-Európából vagy 
tengeren túlról érkező vendégek hurcolják be őket a pogy-
gyásszal, de természetesen nem zárható ki, hogy a környék-
ből érkeznek.” A hotel természetesen minden módon igyek-
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szik kártalanítani a vendéget, de a legelső teendő a költözés 
és a szoba lezárása. „Első körben, miután a vendéget elhe-
lyeztük, szakemberrel végeztetünk irtást. A gáz, amivel dol-
goznak, általában hatásos, de így is minimum három hétig 
senkit nem lehet beköltöztetni oda. Utána újabb ellenőrzés 
következik. Ha még mindig találunk apró vérnyomokat (az 
ágyi poloska biztos jele), az összes berendezést szét kell sze-
relni és fertőtleníteni. Ha ez sem segít, a mozdítható búto-
rokat, de főleg az ágyat el kell égetni. Ilyesmi még nem for-
dult elő a praxisunkban, de el lehet képzelni, mekkora kie-
sés egy szállónak, ha egy szobát, mondjuk, egész szezonban 
nem tud kiadni” – teszi hozzá Péter. A poloska érzékeny 
kérdés, a szállodák nem szívesen beszélnek róla, és egymást 
sem értesítik, ha „poloskás” vendégük érkezik. Talán a sze-
mérmesség, talán a titoktartási kötelezettség miatt, de tény, 
hogy akkor sem jelzik, hogy baj van, ha tudják, hogy melyik 
vendég hozta be a jószágot és hova távozott tőlük.

Hideget, meleget
A szakemberekkel és amatőr poloskairtókkal folytatott 

beszélgetéseink eredménye a következő. A Cimex lectula-
rius nem kedveli a nagy hőingadozást. Így eredményes le-
het az ellenük folytatott harcban a fertőzött holmik hűté-
se (jól zárható zacskóban a mélyhűtő állítólag már egyetlen 
nap alatt csodákra képes), és a mosás, magas hőmérsékle-
ten. Persze nem mindegyik ruha viseli el a 60-90 fokot, és 
viszonylag kevés az olyan háztartás, ahol egy szőrmebun-
da beférne a mélyhűtőbe. Ilyen esetekben érdemes szakem-
berhez fordulni, aki a megfelelő vegyi anyaggal száll harcba 
vérszívóink ellen. „Ismerősnek a bőrönd réseibe bújt bele, 
mert mikor észrevették, menekültek, zacskóztak. Otthon 
egy francia ágy, egy szőnyeg és a gardróbszekrény lett kuka. 
Plusz a kártevőirtás és az idegbaj, amit kaptak. Tudom, ez 
már nem segít, de menekülés onnan, és próbáljátok nem 
bevinni a lakásba! Ha kell, az udvaron, zacskóban tavaszig, 
vagy égetés. Ha egyszer petézni kezd, az világvége!” – taná-
csolja a bulgáriai nyaralás szenvedő alanyainak egy hozzá-
szóló. Apropó, petézés. Egy kifejlett ágyi poloska naponta 
1–5, egész élete folyamán több mint 500 petét képes rakni. 
Szóval, ha meglátunk egyet, nem érdemes finomkodnunk.

Tudta?
Egyetlen ágyi poloska a saját testsúlyának a hétszeresét 

képes felszívni. Ez olyan, mintha Drakula gróf 454 liter vért 
inna meg egy ültő helyében.  Az ágyi poloska kizárólag a 
gazdaszervezet véréből táplálkozik. Fejlettségétől és test-
méretétől függően idővel egyre tovább bírja táplálék nél-
kül. A frissen kikelt példányoknak napokon belül táplálkoz-
ni kell, míg a kifejlettek akár fél évig is bírják. Táplálékát 
éjszaka keresi, hő- és szén-dioxid-kibocsátása alapján talál-
ja meg; nappal elrejtőzik. Bár fénykerülők, a fiatal, illetve 
éhes példányok világosban is előmerészkednek táplálkozni, 
ha ember közelségét érzik. 

Think.transindex.ro – 2019. szeptember 10.

Nem fenyegetik a kolozsváriakat 
csípősszúnyogok okozta vírusfertőzések 

A BBTE Biológia és Geológia Karának munkatársai, 
dr. Török Edina, dr. Kolcsár Levente Péter, dr. Octavian 
Popescu és dr. Keresztes Lujza azt vizsgálták, hogy a veszé-
lyes vírusokat terjesztő csípősszúnyogok mely fajai vannak 
jelen Kolozsváron és környékén, és kimutathatók-e szerve-
zetükben állatokra és emberekre veszélyes vírusok. 

A North-Western Journal of Zoology hasábjain közzétett 
tanulmány megállapítja: a városban és környékén viszony-
lag nagy a csípősszúnyogok fajgazdagsága, aggodalomra 
azonban nincs ok, hiszen a genetikai vizsgálatok egyetlen 
egyednél sem mutattak ki orvosi szempontból fontos vírus-
fertőzést. 

Az Országos Közegészségügyi Intézet tájékoztatása sze-
rint 2019. júniusa és augusztusa között Romániában 19 em-
ber fertőződött meg nyugat-nílusi vírussal, a fertőzések kö-
zül kettő halálos kimenetelű volt. 

A fertőzéses eseteket Bukarestben, valamint Calaraşi, 
Galac, Tulcea, Buzau, Dolj, Iaşi, Maros és Teleorman me-
gyékben jegyezték. A vírust bizonyos csípősszúnyogfajok 
terjesztik, amelyek táplálkozásuk során súlyos betegségeket 
vihetnek át emberről emberre, vagy akár madarakról az em-
berre is. A szúnyogok okozta vírusfertőzések Európa sűrűn 
lakott nagyvárosaiban egyre nagyobb egészségügyi veszélyt 
jelentenek. 

A globalizáció és klímaváltozás nagyban elősegíti az ide-
genhonos invazív szúnyogfajok sikeres elterjedését, vala-
mint az új vírusok megtelepedését. Romániában egy 2019-
es fajlista (Török és mtsai. 2019) 60 csípősszúnyogfajt jel-
zett, ezek közül 18 számít olyan fajnak, amely az emberre és 
az állatokra egészségügyi veszélyt jelenthet. A nyugat-nílusi 
vírust Kolozsvár környékén eddig csak madaraknál mutat-
ták ki. 

A kutatók választása azért esett Kolozsvárra, mert a vá-
rosban számos olyan nedves élőhelytípus föllelhető, ame-
lyekben korábban nem végeztek csípősszúnyog-faunisztikai 
vizsgálatokat, valamint a növekvő turizmust is fontos ténye-
zőnek tartották. Az elsősorban petézni készülő nőstényeket 
vonzó szúnyogcsapdákat erdős területeken, a Szamos-par-
ton, városi tavak, halastavak, illetve víztisztító állomások 
környékén helyezték el. 

A mintagyűjtés négy hónapja alatt összesen 728 csípősszú-
nyogegyedet gyűjtöttek be, melyek 14 fajba tartoztak. Ezen 
fajok közül 11 terjeszthet az emberre és állatokra veszélyes 
vírusokat. 

Érdekességnek számít, hogy a kutatók nyolc olyan csípős- 
szúnyogfaj jelenlétét is kimutatták, amelyek korábban Ko-
lozsvár környékén nem voltak jelen, illetve egy olyan faj is 
csapdába esett, amelyet Erdély területén eddig nem jegyez-
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tek. A legsikeresebbnek a Botanikus Kertben elhelyezett 
szúnyogcsapda bizonyult, ez 6 fajhoz tartozó 165 példányt 
ejtett foglyul. 

A csípősszúnyogok magas száma és faji változatossága a 
városban és környékén a szerves tápanyagban gazdag, ned-
ves élőhelytípusok sokaságának köszönhető. 

Ugyanakkor ez a faji és egyedszámbeli gazdagság önma-
gában nem jelent egészségügyi fenyegetést egyelőre, hiszen 
a megvizsgált példányok egyikénél sem mutatták ki állatok-
ra és emberekre veszélyes vírusok jelenlétét. A kutatók va-
lószínűsítik, hogy Kolozsvár és környéke azért nem kedvez 
a veszélyes vírusok terjedésének, mert faunájából hiányoz-
nak, vagy csak szórványosan vannak jelen bizonyos gazda-
fajnak számító vándormadarak. 

Ugyanakkor az invazív fajok megtelepedését és a járvá-
nyok kialakulását a csípősszúnyogok tenyészőhelyeinek fel-
térképezése, az általuk terjesztett patogén mikroorganiz-
musok azonosítása, valamint faunisztikai felmérések révén 
lehetne hatékonyan megelőzni. 

Blikk.hu – 2019. szeptember 25.

Budapest - A macskákra, a kutyákra 
és az emberekre is veszélyes, 

csípőszúnyogok által terjesztett 
bőrféregfertőzés ütötte fel fejét a 

fővárosban.

A parazita már járványszerűen terjed az állatok köré-
ben, mindennapos, hogy a rendelőbe behoznak egy fertőzött 
négylábút – mondja Kapiller Zoltán állatorvos, aki arra fi-
gyelmeztet, hogy hamarosan jelentős számban emberi meg-
betegedések is lehetnek.

– A bőrféreg fertőzés állatról emberre terjedő betegség. 
Óriási kockázatot jelent egy érintett állattal egy lakásban 
együtt élni, akár az egész család is megbetegedhet a szúnyo-
gok közvetítésével. Ilyenkor a szúnyog a kutya vérében ke-
ringő féreglárvákat a csípés során felszívja, a következő csí-
péssel pedig bejuttathatja az ember szervezetébe – mondta 
a szakember. 

– Miután ezek bekerülnek a véráramba, a test egy pont-
ján befészkelik magukat a bőr alá, majd 6-9 hónap alatt ki-
fejlődnek. A nők esetében általában a szemhéj alatt tanyáz-
nak, míg a férfiaknál a herezacskóba húzódnak és okozhat-
nak problémát – folytatta, hozzátéve: nehéz felfedezni a pa-
razitákat, mivel sokáig rejtve maradnak. Az erős viszketés, 
valamint a változó, kellemetlen dudor azonban intő jel le-
het. Kapiller doktor szerint nem érdemes a probléma fe-
lett szemet hunyni, ugyanis 2025-ig akár minden tizedik ma-
gyart érintheti ez a bőrféregfertőzés.

 

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Ökológiai Ku-
tatóközpontja egy korábbi, korunk biológiai veszélyeiről 
szóló előadáson már említést tett arról, hogy a klímaválto-
zás és a globalizációs folyamatok miatt új ökológiai kihívá-
sokkal, betegségekkel kell szembenéznünk.

– Magyarországon is tapasztalható olyan szúnyogfajok 
megjelenése, amelyek eddig nem tartoztak az itteni állatvi-
lághoz – mondta korábban Garamszegi László Zsolt, a ku-
tatóközpont igazgatója.  

A tudósok egyetértettek abban, hogy a bőr- és szívférges-
séget okozó Dirofilaria fonálférgek vérszívókkal történő 
terjedése közegészségügyi problémát is okoz. A faj 1998 óta 
van jelen hazánkban.

Ezt hozta a felmelegedés
A szúnyogok által terjesztett, influenzaszerű tünetekkel 

járó nyugat-nílusi lázas esetek az elmúlt pár évben ugrás-
szerűen megnövekedtek. Itthon 2018-ban először mutatták 
ki embernél az ahhoz hasonló, azzal igen közeli rokonság-
ban lévő Usutu-vírust. A maláriát ugyan 1959-ben sikerült 
kiirtani Magyarországon, de a klímaváltozás miatt újból fel-
merül a maláriaveszély kérdése. 

Magyar Nemzet – 2019. október 30.

Mezei pockoktól tartanak a gazdák

Nem csak a kirándulók örülhettek a hosszú nyárutónak, a 
mezei pockoknak is kedvezett a csapadékszegény időszak. A 
forró augusztus és a meleg ősz következtében alaposan el-
szaporodtak a rágcsálók, a szántók mellett pedig egyre több 
gyümölcsösben okoz gondot a jelenlétük. Kártevőből egyéb-
ként sincs hiány a földeken, a cserebogarak és a márványpo-
loskák is mind több gazdálkodónak okoznak fejfájást.

Az ábra azt mutatja, hogyan terjeszti a szúnyog a fonálféreg lárváját, s a megbe-
tegített szervezetből hogyan kerülhet tovább /Grafika: Séra Tamás
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Míg az elmúlt években sikerült csökkenteni a mezei poc-
kok számát, az idén ismét újra elszaporodtak a rágcsálók az 
országban. Ennek a folyamatnak kedvezett az időjárás is, a 
forró, aszályos augusztus és a kellemes, hosszan elhúzódó 
nyárutó miatt a korábbinál jóval több pocok várja a telet a 
hazai gazdaságokban.

Ám míg korábban elsősorban a szántóföldeken okoztak 
fejtörést a pockok a termelőknek, manapság egyre több rág-
csáló ver tanyát a gyümölcsösökben is. Ledó Ferenc, a Ma-
gyar Zöldség-gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeb) 
elnöke lapunknak elmondta: a mezei pocok elszaporodásá-
nak egyik oka egyértelműen az időjárás, a nyár második fe-
lében nagyon kevés csapadék hullott, így a rágcsálók kényel-
mesen befészkelhették magukat a kiszáradt földbe.
 
A száraz időjárás miatt könnyen befészkelhették magukat 
a rágcsálók

A hatóság – az előző évek sikeres védekezési munkála-
tai után – több olyan szer engedélyét is visszavonta, ame-
lyek segítségével a termelők könnyedén távol tudták tartani 
földjeiktől a rágcsálókat. Jelenleg csak akkor használhatók 
ezek a kémiai szerek, ha a gazda egyedi engedélyt kér.

Bár a pockok a nyári időszakban is ott vannak a gyümöl-
csösökben, nem jelentenek nagy veszélyt a növényekre, hi-
szen könnyen találnak maguknak táplálékot. Ám az őszi, 
téli időszakban csak a fák gyökereivel táplálkoznak. Ledó 
Ferenc szerint a legnagyobb veszélyben a fiatalabb gyümöl-
csöskertek és az úgynevezett intenzív ültetvények vannak.

Egy hagyományosabb, régi gyümölcsösben a fák kiterjed-
tebb gyökérzetűek, amiben a rágcsálók összességében nem 
tudnak akkora kárt tenni. Egy fiatalabb gyümölcsfa eseté-
ben a pockok a teljes gyökérzet akár tíz-húsz százalékát is 
elrágcsálhatják az őszi-téli időszakban, ami komolyabb kár-
tétel.

A FruitVeb elnöke szerint nem csak a rágcsálók okoznak 
fejfájást a gazdálkodóknak. A csonthéjas gyümölcsösökben 
egyre nagyobb gondot jelent a cserebogarak elszaporodása, 
amelyek ellen szintén nincs hatásos kémiai védekezésre le-
hetőség.

– A pockok és a cserebogarak együttes jelenléte már je-

lentős gazdasági kárt okozhat az érintett ültetvényekben – 
mutatott rá a szakember.

Az elmúlt években már megszokottá vált, hogy a hűvö-
sebb idő beköszöntével két kellemetlen rovar tömegével je-
lenik meg a házak falain: a harlekinkaticák és a márványpo-
loskák. Évről évre nagy bosszúságot okoznak a téli búvóhe-
lyet kereső rovarok, s míg a katicák – a biológiai védekezés 
résztvevőiként – mezőgazdasági szempontból hasznosak, a 
márványpoloskákról ez korántsem mondható el.

Ledó Ferenc szerint gyakorlatilag nincs olyan zöldség- 
vagy gyümölcsfaj hazánkban, amelyek esetében ne panasz-
kodnának az igencsak túlszaporodott rovar jelenlétére a 
gazdák. Rontják a termés minőségét, ráadásul a poloskák 
miatt az alma tárolhatósága is lerövidül.

A legnagyobb gond az – tudtuk meg a FruitVeb elnökétől 
–, hogy ahol korábban már kialakult az integrált biológiai 
növényvédelem, a termelők a poloskák jelenléte miatt kény-
telenek ismét kémiai szerekhez nyúlni. – A zöldséghajtatás-
ban szinte nem kellett a kártevők ellen kémiailag védekezni, 
hasznos szervezetekkel meg lehetett oldani ezt a feladatot 
– mutatott rá Ledó Ferenc.

Az invázió pedig egyre korábban kezdődik. Három-négy 
évvel ezelőtt szeptember végén, október elején jelentek 
meg tömegesen a kártevők a földeken, idén már augusztus-
ban elárasztották az ültetvényeket.

A poloskák a borászoknak is egyre nagyobb gondot okoz-
nak, hiszen, ha a szüret során a fürtökön maradnak a boga-
rak, később a présbe kerülve a jellegzetes szagukkal elront-
ják a készülő bor ízét.

Népszava – 2019. november 23.

Leves a malária ellen

Összesen ötvenhat levest vetettek teszt alá a kutatók, akik 
arra voltak kíváncsiak, hogy akad-e köztük olyan, amely ha-
tásosnak bizonyul halálos betegségek, például a malária el-
len – írja az origo.hu. Arra kérték az egyik londoni általá-
nos iskola diákjait, hogy vigyenek mintákat otthonról, házi 
készítésű levesekből. Kifejezetten olyan recepteket kértek, 
amelyeket nemzedékeken át használtak otthon a láz csilla-
pítására. Maguk is meglepődtek, amikor néhány leves figye-
lemre méltó védelmet mutatott a szúnyogcsípéssel az áldo-
zatba kerülő parazitákkal szemben. A leves ugyanis megti-
zedelte az egyik leghalálosabb maláriaparazita (Plasmodi-
um falciparum) életciklusát.

A malária a világ népességének felére súlyos fenyegetést 
jelent, különösen Afrika és Délkelet- Ázsia egyes területe-
in. Annak ellenére, hogy már léteznek bizonyos kezelések 
ellene, a betegség továbbra is szedi áldozatait: évente kö-
rülbelül 110 millió megbetegedést regisztrálnak, több, mint 
500 ezren halnak meg és 200 millióan fertőződnek meg.



XXVII.	évfolyam,	1.	szám		 KÁRTEVŐIRTÁS	 23

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. március 22-24.  EMCA Workshop 
  Speyer, Németország 
  https://www.emca-online.eu/

2020 március 26.  MaSZOSZ Konferencia 
  Holiday Inn Budapest-Budaőrs 
  2040 Budaőrs, Rubik Ernő u. 2.

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

2020. május 19-22.  INTERZOO 
  Nürnberg, Németország 
  https://www.interzoo.com/en

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

2020. július 19-24.  XXVI. International Congress of Entomology 
  Helsinki, Finnország 
  https://ice2020helsinki.fi/

2020. október 6-8.  MaKOSZ XXX. Országos Konferencia

2020. október 13-16.  PestWorld 2020 
  Gaylord Opryland Resort & Convention Center 
  Nashville, Tenessee, USA 
  http://pestworld2020.org/

2020. október 14-15.  Budapest Cleaning Show 
  Budapest, Hungexpo B Pavilon 
  https://budapestcleaningshow.hu/

2020. november 11.  PestTech 
  Marshall Arena, Milton Keynes, UK 
  http://www.npta.org.uk/pesttech-2020/

2020. november 18-20. Parasitec 
  Párizs, Franciaország 
  https://www.parasitec.org/paris/


