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ÁTRAJZOLT ÉLETÜNK
Az egész emberiséget érintő pandémia, az új koronavírus (2019nCoV) megjelenése, és gyors terjedése váratlan kihívások elé
állított mindenkit. A betegség tüneteit, a vírus működésének
mechanizmusát gyakorlatilag mindenki ismeri, felismeri, hiszen a médiákból igencsak pontos információt lehet kapni erre
vonatkozóan. Sajnos az ellenszer, a hatásos orvosság, eredményes védőoltás még várat magára, miközben a járvány újabb és
újabb területeken terjed, és időszakosan nagyobb fertőzöttségi
gócok kialakulásáról kapunk híreket. Egyéb következmények
(pl. gazdasági válság, politikai kihatások) is vannak, amelyek
jelenleg beláthatatlanok. A hazai és nemzetközi sajtó napi szintű tájékoztatást ad a vírus terjedéséről, megbetegedési statisztikákról, hatósági rendelkezésekről és a járvány terjedésének
megelőzését szolgáló teendőkről.
A múlt században, de a jelenlegiben is volt már nagy területet
átfogó járványügyi helyzet. Ilyen volt a SARS (Severe Acute
Respiratory Syndrome), amely súlyos akut légzőszervi betegség, amit egy humán koronavírus okoz, és SARS-CoV az elnevezése. Ez a vírus 2002 és 2003 között okozott megbetegedéseket.
1918-19-ben a spanyolnátha (La Grippe) a történelem egyik legnagyobb járványává vált, két év alatt közel 50 millió áldozatot
szedett. De megemlíthetjük a nyugat-afrikai Ebolát, vagy akár a
Zika-járványt is, amelyek napjainkban is előfordulnak.
Úgy tűnt, hogy a jelenlegi COVID-19 járvány a kártevőirtás
vonatkozásában olyan feladatokat is generálhat a kártevőirtó
szakmánknak, mint például a létesítmények fertőtlenítése, de
a kártevők irtására vonatkozó igény szintén fokozottan jelentkezhetett volna a megrendelői oldal felől. Ez sajnos nem így történt.
Az országok kormányai különböző szabályokat vezettek be, a
kijárási idő meghatározásától kezdődően az iskolák bezárásáig,
továbbá a rendezvények és a csoportos összejövetelek tiltásáig, a vendéglátóhelyek nyitvatartásának korlátozásáig. Talán a
svédek voltak egyedül, akik nem tettek semmi rendkívülit ez
ügyben.
A fentiekből logikusan következik, hogy az évente megrendezésre kerülő szakmai rendezvények is elmaradtak, illetve el
fognak maradni – egyenlőre. Ez történt a tavaszi MEGE konferenciával és ez fog történni az őszi MaKOSZ konferenciával
is. Valószínű, hogy a marketing célból rendszeresen megtartott
események sem kerülnek megrendezésre.
A 2019-2020 évben indított kártevőirtó szakmunkásképzések,
illetve a gázmesteri képzések is áldozatul estek a járvány okozta
tiltó rendelkezéseknek. Ennek végül is volt némi haszna az oktatást szervező képzőknek, tudniillik OKJ-s képzéseket eredetileg csak 2020. augusztus 31-ig lehetett indítani. Ez módosításra

került oly módon, hogy most 2020. december 31-ig lehet a régi
rendszer szerinti OKJ-s szakképzéseket indítani − a képző intézetek nagy örömére −, aminek hatására néhány új csoportot
rögtön el is indítottak.
Az új szakképzési jogszabályban megjelent, hogy a kártevőirtó szakma OKJ-s képzései idén befejeződnek, a jövőben csak
hatósági képzés keretén belül lehet ezeket a végzettségeket megszerezni. Ennek a hírnek hatására, mindenki azonnal
kártevőirtó akart lenni, beiratkozott a képző intézetek által
meghirdetett utolsó tanfolyamokra. A hallgatók közel 25%-a
szakmabeli, kártevőirtó vállalkozásnál dolgozik, a többiek pedig innen-onnan érkeztek a tanfolyamokra. Az idén elindított
kártevőirtó-fertőtlenítő képzés hatására a közeljövőben – a sikeres vizsgát követően – 200-250 szakember jelenik majd meg
a kártevőirtó szolgáltatást nyújtó piacon. A ráépüléssel, vagyis a
gázmesterképzéssel nincs ekkora baj, ott a hallgatók gyakorlatilag mindnyájan szakmabeliek, kártevőirtással foglalkoznak és
szolgáltatást nyújtanak.
A járvány a képzéshez kapcsolódó 80 órás kötelező gyakorlati
oktatás tervezett időpontjait is befolyásolta, mondhatnám úgy
is, hogy előnyére, miután volt idő kialakítani a régóta tervezett
oktatókabinetet. Olyan gyakorló területeket sikerült kialakítani, amelyekben valósághűen berendezett lakószoba, szállodai
szoba, lakásokban előforduló konyha, illetve egyéb szociális
helyiségek is megtalálhatóak. Így, az itt kialakított demonstrá
ciós helyiségekben, kiválóan be lehet mutatni a kártevők elleni sikeres védekezés elvégzéséhez kapcsolódó tevékenység
alapjain túlmenően, a megbízó elvárásaihoz kapcsolódó igény
minden oldalát. Ezen felül sikerült szerződést kötni egy olyan
létesítmény üzemeltetőjével, aki rendelkezik egy gyakorlati terepmunkákra alkalmas helyszínnel. Ez a terület jellege és a folyamatos kártevő behurcolás miatt mindig lehetőséget fog nyújtani irtási feladatok elvégzésére, széleskörű és kiváló gyakorlati
útmutatást biztosítva a hallgatók részére.
Végül meg kell említeni a koronavírus pandémia kapcsán azokat a kártevőirtással foglalkozó kollégákat is, akiket a járvány
nehéz helyzetbe hozott, miután – reméljük csak átmenetileg –
csökkent a bevételi forrásuk. Levelet küldtünk a Magyar Egészségügyi Szakdolgozók Kamarája felé, amelynek tagjai vagyunk,
kérve, hogy továbbítsák azt a kormány felé, annak érdekében,
hogy hasonlóan a más szakmáknál bevezetett adó és járulék támogatásokat, kedvezményeket szakterületünkre is terjesszék
ki (a megküldött levelet újságunkban olvashatják):
Vogronics László
MaKOSZ főtitkár
RONIX Kft. ügyvezető igazgató

A MAGYARORSZÁGI
CSÓTÁNYFAUNA ÁTTEKINTÉSE

(Az előadás Ráckevén, a MaKOSZ XXIX. Országos Konferenciáján hangzott el 2019. október 3-án)
Kártevő képviselőiknek köszönhetően a csótányok közismert rovarok. Arról azonban kevesen tudnak, hogy az
emberhez kötődőknél jóval többen vannak szabadban élő fajaik, amelyek hazánk természetes faunájának is részét
képezik. Utóbbiaknak nincs sem gazdasági, sem egészségügyi jelentőségük. Az utóbbi évek kutatásai számos új
eredménnyel szolgáltak a magyarországi csótányokról, ezért indokolt egy áttekintés a jelenlegi ismeretekről.

A CSÓTÁNYOK HELYE A ROVAROK RENDSZERÉBEN
A csótányok (Blattodea) a kifejléssel fejlődő rovarok
egyik rendjét alkotják. Csótányszerű rovarok fosszíliái
már több mint 300 millió éves, karbon időszaki
kőzetekből is ismertek (1. kép, jobbra), ezek azonban
még nem voltak a mai értelemben vett csótányok.
Legközelebbi rokonaik a termeszek („Isoptera”, hazánk
ban nem fordulnak elő) valamint a fogólábúak (Manto
dea, egyetlen őshonos hazai fajuk az imádkozósáska,
Mantis religiosa). E három csoport együttesen alkotja a
Dictyoptera („csótányszerűek”) nevű leszármazási vo
nalat. A csótányszerűek jellegzetes tulajdonsága, hogy a
petéiket nem egyesével rakják le, hanem csoportosan,
amik együtt a különböző alakú és méretű tojástokot
(ootheca) képezik.
Érdekesség, hogy ma már a termeszeket nem önál
ló rendként tárgyalják, hanem a csótányok egy speci
alizált, államalkotó csoportjának tekintik. Az újabb
le
szár
mazástani vizsgálatok kimutatták, hogy pl. a
konyhai csótány (Blatta orientalis) közelebbi rokona
a ter
meszeknek, mint a német csótánynak (Blattella
germanica).
A termeszek leszármazástani testvércsoportja az
Észak-Amerikában és Ázsiában élő Cryptocercus csótány
nemzetség. Ezek a különleges csótányok korhadó fában élnek, bélrendszerükben a termeszekéhez hasonló
cellulózbaktériumok segítik a faanyag emésztését. Kisebb kolóniákat alkotnak, ahol a szülők részéről bizonyos fokú utódgondozás is megfigyelhető.

1. kép

A CSÓTÁNYOKRÓL ÁLTALÁBAN
Világszerte 4800 csótányfajt (továbbá 2900 termeszt) ismer a tudomány. Mivel meglehetősen alulkutatott cso
portról van szó, bizonyosra vehetjük, hogy ennél jóval magasabb a valós fajszám. Legnagyobb fajgazdagságukat a
trópusokon érik el.
Méretük 3 mm és 10 cm között változik. Többnyire éjjel aktív, nedvességkedvelő, rejtőzködő életmódú rovarok.
Mindenevők vagy korhadékevők is lehetnek. A már említett tojástok a csótányok esetében egy kemény kapszula,
amit az összeragasztott peték alkotnak. Egyedfejlődésük kifejlés, tehát a fejlett szárnyas rovarokkal ellentétben
nincs báb stádiumuk.
Magyarországon összesen 18 csótány faj jelenlétéről van tudomásunk, ezek közül 12 őshonos, 6 pedig jövevény.
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SZÜNANTRÓP CSÓTÁNYOK
A Föld ma ismert csótányainak kevesebb mint 1 százalékát, nagyjából 30-at tekintünk emberhez kötődő
(szünantróp) fajnak. Ezekre jellemző, hogy az emberi életterekhez kötődnek, lakásokban, üzemekben, raktárakban
esetenként nagyobb számban is elszaporodnak. Kártételük részben pszichés eredetű (undort keltő rovarok), ez
a vonatkozásuk azonban szemléletformálással csökkenthető, sőt csökkentendő. Komolyabb kártételt jelent
humánegészségügyi jelentőségük. Kísérletesen is kimutatták több fajon, hogy képesek emberi kórokozók átvitelére.
Ennek elsősorban kórházakban, illetve fertőző betegek környezetében lehet komolyabb jelentősége, de más –
főleg gyomor-bélrendszeri – megbetegedéseket okozó mikroorganizmusok terjesztésében gyakorlatilag bárhol
közreműködhetnek. Ezen túl a csótányok ürüléke, mirigyváladéka, illetve a kültakaró fehérjéi allergiás reakciókat
válthatnak ki (bőrirritáció, asztmás tünetek), továbbá kellemetlen lehet az általuk okozott szaghatás is.
Magyarországon két szünantróp csótányfaj kifejezetten gyakori, egy harmadik faj pedig rendszeresen előkerül.
Egyetlen, több mint három évtizedes észlelése dokumentált egy negyedik fajnak, néhány továbbinak pedig a
globális áruforgalom közvetítésével a jövőben számíthatunk a felbukkanására (ha a megtelepedésére nem is).

Blatta orientalis Linnaeus, 1758 (konyhai csótány, közönséges csótány, „svábbogár”)
Talán a leggyakrabban szem elé kerülő faj. A nagycsótányok (Blattidae) családjának képviselője, testhossza 20–29
mm. Színe sötétbarna vagy feketés, a lárvák világosabbak, homogén barnás színűek. Röpképtelen faj, a kifejlett
hímek szárnya nem éri el a potroh végét, a nőstény szárnyai egészen csökevényesek. Valószínűleg közép-ázsiai
eredetű, de ma már minden kontinensen elterjedt (kozmopolita) faj. A többi szünantróp csótányhoz képest hűvö
sebb helyeken is előfordul.

Periplaneta americana (Linnaeus, 1758) (amerikai csótány) (2.kép)
Szintén a Blattidae családba tartozó faj, 28–44 mm-es testhosszával a legnagyobb csótány Magyarországon. Barna
színű, torpajzsán elmosódott világos mintázattal; a világos foltok a lárvák torszelvényein is megfigyelhetők. Mindkét
ivar hosszú szárnyú, röpképes. Nevével ellentétben nem amerikából származik, eredeti elterjedése Afrika és a
Közel-Kelet. Melegkedvelő, hazánkban szórványosan fordul elő, elsősorban nagyobb üzemekben, illetve központi
fűtéses házakban tud elszaporodni.
A Periplaneta nemzetségnek to
váb
bi két, trópusokon elterjedt
képviselője déligyümölcs és más
áruszállítmányokkal
vélhetőleg
rendszeresen eljut a kontinensünkre.
Magyarországon
ezidáig
nem
észlelték őket, felbukkanásuk azon
ban várható, ezért érdemes oda
figyelni ezekre a fajokra is. Az
ausztrál csótány (P. australasiae)
torpajzsán kont
rasztosabb a világos
mintázat, szár
nyai szegélyén a váll
magasságában hosszanti világos folt
van. Lárvái szintén kontrasztosabb mintázatúak. Afrikai eredetű, ma már cirkumtropikus faj, ami számos európai
országban rendszeresen felbukkan. A barna csótány (P. brunnea) Európában jóval ritkább, ezidáig mindössze
Szlovákiában és Svédországban észlelték. Sötétebb árnyalatú faj, az amerikai csótánytól való biztos elkülönítéséhez
a potrohvég mikroszkópos vizsgálatára van szükség.

Blattella germanica (Linnaeus, 1767)(német
csótány) (3.kép)
A másik leggyakoribb szünantróp fajunk, a kiscsótányok
(Ectobiidae) családjának, azon belül a Blattellinae alcsalád
képviselője. Az előzőeknél jóval kisebb, testhossza 10–
15 mm. Hosszú szárnyú (a hímeké valamivel hosszabb
mint a nőstényeké), de ritkán repül. Színe világosbarna,
könnyen felismerhető a tor két hosszanti sötét foltjáról,
amik már a lárvákon is jól láthatók. Valószínűleg
délkelet-ázsiai eredetű, melegkedvelő faj.
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Supella longipalpa (Fabricius, 1798) (barna csíkos csótány) (4.kép)

Magyarországról egyetlen adata ismert a 80-as évekből, felbukkanására azonban bármikor lehet számítani, ezért
érdemes figyelni erre a fajra is. A német csótányhoz hasonló méretű, 10–14,5 mm hosszú, valószínűleg szintén afrikai eredetű rovar. A mérsékelt égövön világszerte megtalálható, Észak-Amerikában újabban terjed. A hímek némileg a német csótányra hasonlítanak, azonban hiányzik a torukról a két hosszanti sötét sáv. Hosszú szárnyúak, világosbarna alapszínűek, hátukon két elmosódott sötét sáv látható. A nőstények jóval sötétebb alapszínűek világosabb
csíkokkal, szárnyuk nem éri el a potroh végét. A lárvák testének első fele sötét, a középső és hátsó torszelvényen
egy-egy kontrasztos világos sávval.

ŐSHONOS CSÓTÁNYOK
Az előző fajokhoz képest jóval ritkábban kerülnek szem elé őshonos csótányfajaink. Magyarországon eddig 12 fajukat mutatták ki, de
a jelenleg is folyó kutatások további növelhetik ezt a számot. Erdők,
cserjések aljnövényzetben, illetve gyepekben találkozhatunk ezekkel a kis testű (5,5–11,5 mm) rovarokkal. Hazánkban két nemzetség
fordul elő, mindkettőt a kiscsótányok (Ectobiidae) családjába soroljuk, ezen belül az Ectobiinae alcsalád tagja.

Phyllodromica fajok (avarcsótányok) (5.kép)
Fekete alapszínű apró rovarok, testhosszuk az 1 cm-es nagyságot
sem éri el. Rövid szárnyúak, szárnyfedőjük erezete redukálódott.
Számos fajuk kis elterjedésű, több a Kárpát-medence bennszülöttje.
Hazánkban ezidáig nyolc fajuk ismert.
5.kép
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Ectobius fajok (erdeicsótányok) (6.kép)
Az előzőeknél általában világosabb, barnás színűek. Szárnyfedőjükön jól felismerhetők a nagyobb erek. A hímek
szárnya hosszú, a nőstényeké valamivel rövidebb. Magyarországról négy őshonos fajnak van publikált adata.

ÚJABB JÖVEVÉNYEK
A globális áruforgalom és a turizmus segítségével számos növény és állatfaj jut el új élőhelyekre az eredeti elterje
dési területüktől távol. Közülük sokan képesek megtelepedni, ezt követően pedig bizonyos fajok spontán terjedni
is. A behurcolt fajok esetenként igen nagy populációméretekkel jelennek meg, mivel az új területen gyakran
hiányoznak az egyedszámukat szabályozó kórokozók, paraziták és raga
dozók. Hazánkban – a régóta ismert
szünantróp fajok mellett – két csótányfajról is tudunk, amelyek a közelmúltban jelentek meg.

Ectobius vittiventris (Costa, 1847) (kertvárosi erdeicsótány) (ld. 6. kép)
Magyarországon először 2005-ben
ész
lelték ezt az inváziós erdei
csótányt, azóta a fővárosban és több
közeli településen (Budakeszi, Budaörs, Biatorbágy, Zsámbék) gyakori fajjá vált. Az őshonos erdeicsótányokhoz ké
pest viszonylag nagy
termetű (9,3–14,6 mm), barnás színú rovar. Szabadban él, hazánkban
elsősorban városi zöld
területekről
ismert. Fényre repül, ezért gyakran
megjelenik lakásokban is (ezt szúnyoghálóval lehet megakadályozni),
ahol sokszor a német csótánnyal tévesztik össze. Épületekben azonban
nem képes huzamosabb ideig megélni, humánegészségügyi vonatkozását nem mutatták ki.
6. kép

Planuncus tingitanus (Bolívar, 1914) fajkomplex (7. kép)
Marokkóban és Algériában őshonos, Dél
nyugat-Európában (Franciaország, Spanyol
ország) kérdéses ere
detű, Angliába, Német
országba, Szlovákiába és Magyarországra
bizonyosan behurcolt rovarok. Kis testű (1 cm
alatti), kifejletten világosbarna színű. Kisebb
lárvái feketésbarnák egy fehér harántsávval.
Ahol az ember tevékenysége következtében
jelent meg, az előző fajhoz hasonlóan városi
zöldterületeken elterjedt, arról azonban nincs
adat, hogy épületekben is megjelenne. Hazánkban ezidáig egyetlen (még nem közölt)
adata van Budapestről.

7. kép
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ÖSSZEFOGLALÁS
2. behurcolt csótányfajok

1. őshonos csótányfajok
– erdeicsótányok (Ectobius fajok)
– avarcsótányok (Phyllodromica fajok)

megtelepedett

szünantróp
konyhai csótány
(Blatta orientalis)

szabadban él
kertvárosi
erdeicsótány
(Ectobius vittiventris)

német csótány
(Blattella germanica)

alkalmi
behurcolás /
kérdéses jövő

amerikai csótány
(Periplaneta americana)
barna csíkos csótány

Planuncus tingitanus

(Supella longipalpa)

fajkomplex

Figyelemreméltó adat vagy kérdés, határozásban való segítség esetén keressék bizalommal
a Magyar Természettudományi Múzeum Állattárát.
Ábrajegyzék:
1. ábra. Phylloblatta gallica. Forrás: Grimaldi & Engel 2005.
2. ábra. Amerikai csótány (Periplaneta americana). Forrás: Hristov & Chobanov 2016.
3. ábra. Német csótány (Blattella germanica). Fotó: Horváth Dávid, izeltlabuak.hu.
4. ábra. Barna csíkos csótány (Supella longipalpa). Forrás: entnemdept.ufl.edu
5. ábra. Pontozott avarcsótány (Phyllodromica megerlei). Fotó: Kárpáti Marcell, izeltlabuak.hu.
6. ábra. Magyarországon is előforduló erdeicsótányok (Ectobius spp.). Forrás: Hristov & Chobanov 2016.
7. ábra. Planuncus tingitanus s.l. (a szerző felvételei).
Források:
Bajomi D. 1984: Csótányok Budapesten. – Természet világa 115(10): 443–446.
Bajomi D. 1984: New commensal cockroach species in Budapest. – International Pest Control 26(6): 152–153.
Grimaldi D.G. & Engel M.S. 2005: Evolution of the Insects. Cambridge University Press, 755 pp.
Hristov G.H. & Chobanov D.P. 2016: An annotated checklist and key to the Bulgarian cockroaches (Dictyoptera:
Blattodea). Zootaxa 4154(4): 351–388.
Kinál F. & Puskás G. 2018: A Phyllodromica transylvanica Vidlička, 1994 (Blattodea, Blattellidae) Magyarországon.
– Állattani Közlemények 103(1–2): 3–13.
Kinál F. & Puskás G. 2019: Az Ectobius vittiventris (COSTA, 1847) (Blattellidae: Ectobiinae) erdeicsótány
előfordulása Magyarországon. – Állattani Közlemények 104(1–2): 3–15.
Nagy B. 1984: Csótányok – Blattodea. In: Móczár L. (szerk.): Állathatározó 1. Tankönyvkiadó, Budapest: 209–211.
Paulovkin A., Kinál F. & Puskás G. 2019: Repülő csótányok inváziója. Alaptalan rovarriadalom. – Élet és Tudomány
74(39): 1222–1224.
Puskás G. 2019: Igazságot a repülő csótánynak! – Magyar Természettudományi Múzeum Blog. https://mttmuzeum.
blog.hu/2019/09/11/igazsagot_a_repulo_csotanynak
Puskás Gellért
Magyar Természettudományi Múzeum, Állattár
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GYAKORLATI KÉPZÉS
A KÁRTEVŐIRTÓ SZAKMUNKÁS
TANULÓK RÉSZÉRE
A Magyar Kártevőirtók Országos Szövetsége (MAKOSZ)
immár sokadik éve eredményesen és hatékonyan szer
vezi, vezeti és irányítja az egészségügyi kártevőirtó és
fertőtlenítő tanfolyam kötelező 80 órás irányított gyakorlati oktatását, amely az elismert szaktudást adó OKJ-s
tanfolyam egyik legmeghatározóbb része, hiszen a leendő szakemberek ennek során testközelből ismerik meg
a tanult módszereket, technikákat és próbálják ki a különböző irtószerek használatát.

A kialakult pandémia helyzet a képzés előnyére vált,
ugyanis így volt idő arra, hogy kialakításra kerüljön az
amúgy is már régóta tervezett oktatókabinet, illetve lehetőség adódott egy, még látványosabb, praktikusabb és
a hatékony oktatást maximálisan kiszolgáló gyakorlati
helyszín bevonására.
A RONIX Kft-nek sikerült olyan gyakorló területeket
kialakítani, amelyben valósághűen berendezett lakó
szoba, szállodai szoba, lakásokban előforduló konyha,
illetve egyéb szociális helyiségek is vannak. Az itt ki
alakított demonstrációs helyiségekben, kiválóan be le
het mutatni a kártevők elleni védekezés elvégzéséhez
kapcsolódó tevékenység alapjain túlmenően, a megbízó
elvárásaihoz kapcsolódó igény minden oldalát.
A gyakorlati képzés vezetői és oktatói mind egészség
ügyi gázmesterek, kártevőirtó szakemberek, akik sok
éves tapasztalattal a hátuk mögött készítik fel a leendő
kártevőirtókat az eredményes és biztonságos munkavégzésre.

A 2019-2020 év képzéseinek tavaszra tervezett kötelező 80 órás gyakorlati oktatás menetét a vírushelyzet
felülírta, ezért a nyári időszakra kellett átprogramozni
több csoport képzését is. Fentiek miatt az eddigi gya
korlóhelyek számításba sem jöhettek, miután a tulaj
donosok, illetve az üzemeltetők mereven elzárkóztak
attól, hogy 20-30 ember a telephelyükre, vagy terü
letükre bemenjen.

Az oktatás során kiemelten fontos, hogy a tanulók
olyan helyszíneken és körülmények között próbálják
ki a különböző módszereket, eljárásokat és technikákat,
melyekkel a későbbi munkavégzésük során is találkozni
fognak. A kis csoportos beosztásban minden tanulónak
lehetősége adódott munkaoldatot készíteni, permetezni
és hidegköd képző generátort a gyakorlatban működ
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tetni, illetve kiegészítésként porozásra is lehetőségük volt. A csoportoknak együtt sikerült több kisebb és nagyobb gócpontot felderíteni és kezelni, így természetesen a sikerélmény sem maradt el. Az épület köré és pince
szinten pedig rágcsálóirtó szerelvények kihelyezésére is sor került.
A korábbi évekhez hasonlóan az oktatás során bemutatásra kerültek a
legkülönfélébb csapdák (feromonnal, attraktánssal, mechanikus, elektro
mos rovarcsapdák stb.), irtószerek, csalétkek, szerelvények és eszközök.
A kézi és háti permetezők, a porozás eszközei, gélező pisztoly használata,
aeroszolok, hideg- és melegköd képző generátorok és az ULV eljárás is
mind-mind bemutatásra került.
A képzésben résztvevő hallgatók közel 25%-a szakmabeli, vagyis kártevőirtó vállalkozásnál dolgozik, a többiek pedig mind más-más helyekről
(akár frissen érettségizettként,
a
kár pályamódosítóként) érkeztek a tanfolyamokra. Az idén
elindított kártevőirtó-fertőtlenítő képzés hatására akár 200-250
szakember jelenhet meg a kártevőirtó szolgáltatást nyújtó piacon.
Kérdés, hogy mennyi szakembert
bír el a hazai piac, vajon van-e erre valós igény az országban.
A gyakorlati oktatást követően rengeteg pozitív visszajelzést adtak a tanulók, amit a gyakorlaton mutatott érdeklődés, lelkesedés és az utána lévő
kötetlen beszélgetések is alátámasztanak.
A gyakorlati oktatás és az oktatók célja az volt, hogy a tanulók a gyakorlat
során elsajátítsák a helyes technikákat, a különböző módszereket, és kifogástalan technológiával tudják azokat végrehajtani. A gyakorlati vizsgára
való felkészítésen túl, kiemelten foglalkoztak az egyéni védőeszközök
helyes használatával és fontosságával. Az itt megszerzett gyakorlati tudás
az alapja, hogy a leendő kártevőirtó szakemberek megállják a helyüket a
szakmában.
(Gedei Tamás
egészségügyi gázmester, RONIX Kft.)
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SZÚNYOGIRTÁS
HÚSZÉVES A LEMARADÁSUNK

Szúnyoghelyzet lett az idén is. Mivel 2020 tavaszára-nyarára már nem volt légiirtásban engedélyezett
kémiai imágóirtó szer, a szakemberek előre valószínűsítették, hogy a földi kémiai irtás és a biológiai lárvairtás
előkészítetlensége miatt az időjárástól is függően annyira elszaporodhatnak a szúnyogok bizonyos térségekben, ami szinte kikényszeríti lakossági oldalról a kémiai
légiirtás újbóli engedélyezését. A Nemzeti Népegészségi
Központ végül a nyáron ki is adta a 180 napos ideiglenes engedélyt a deltametrin tartalmú, kémiai légiirtásra
alkalmazható imágóirtószerre, és újra felszálltak a repülők. A kialakult helyzetről a hvg.hu és a nyomtatott HVG
részletesen beszámolt. Az ő anyagaik leglényegesebb
szakmai megállapításait közöljük most kivonatolva.
Szakmai körökben régóta közismert, hogy Magyarországon elenyésző arányú a biológiai szúnyogirtás, holott
a Nyugat-Európában évtizedek óta sikeres biológiai lárvagyérítést kellene alkalmazni. A módszer meghonosítására bőven lett volna lehetőség, ehhez képest gyakorlatilag semmi nem történt.A hvg.hu cikke felidézte, hogy
az egy cégeskonzorcium által közbeszerzésben elnyert
országos szúnyoggyérítést koordináló Katasztrófavédelem márciusi közleményében azt írta: a jövőben egyik

10

kiemelt célja a biológiai irtás arányának növelése. Azt
azonban semmi nem magyarázza, hogy az elmúlt hét
évben ez miért nem történt meg. Hacsak az nem, hogy
a hatékony biológiai gyérítéshez komoly előkészületek kellenek, például térképeket kell készíteni, melyek
pontosan megmutatják, hol vannak a szúnyogok tenyészőhelyei.
Azt a katasztrófavédelem közleménye is elismeri, hogy
ilyen térképek csak néhány térségről állnak rendelkezésre, ezért „idei szúnyoggyérítési programjának részeként dolgozni kezd a hiányosság megszüntetésén”. Idén
a Duna mentén Gönyű és Paks közötti terület kerül sorra, a következő három évben pedig a Duna többi szakasza, a Rába, a Tisza-tó, a Velencei-tó, a Tisza szúnyogtenyésző-helyekben gazdag részei, a Körösök és a Dráva.
A késlekedés azért is érthetetlen, mert Nyugat-Európában már évtizedek óta ezt a módszert alkalmazzák.
A nemzetközi konferenciákon rendre kinevetik Magyar
országot, amikor megtudják, hogy itt még mindig a repülőgépes kémiai irtás megy – fogalmazott a hírportálnak több szakember is.
„A biológiai szúnyogirtás szempontjából Magyaror-
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szág körülbelül húsz évvel van lemaradva
Spanyolországtól, gyakorlatilag a nulláról
kezdi a munkát” – mondta a hvg.hu-nak
Rubén Bueno Marí (ld. fotó jobbra), az Európai Szúnyogirtók Szövetségének (EMCA)
elnöke. A 30 országot tömörítő nemzetközi
szervezet fő célja, hogy elősegítsen egy integrált szúnyogirtási programot, amelyben
a kémiai irtás csak utolsó lehetőségként
kap szerepet. A szakember nemcsak nemzetközileg elismert tudós, hanem Spanyolország egyik legnagyobb kártevőirtó vállalatának (Lokímica) szakértője is.
Bueno Marí szerint szúnyoggyérítés szempontjából 20 évvel ezelőtt Spanyolország
is hasonló helyzetben volt, de szemléletváltással nagy előrelépést értek el, amihez
nemcsak a politikusok, hanem a lakosság
segítségére is szükség volt. A spanyolok
helyzete persze annyiban más, hogy ott az
év nagy részében szükség van szúnyogirtásra, ezért a
vízzel teli területeken külön csapatok végzik a munkát.
A biológiai gyérítésnél ugyanis fontos szempont, hogy
bár rendkívül hatékony, speciális szakértelem kell hozzá és pontosan tudni kell, hogyan és mikor kell használni.
„Nem volt egyszerű alkalmazkodni. A légi kémiai módszer ugyan drága, de rendkívül egyszerű és nem kell
hozzá nagy szaktudás. Olyan, mint legyeket gyilkolni ágyúgolyókkal” – mondta Manuel García Howlett,
a spanyol cég madridi irodájának vezetője. Ő úgy látja,
Magyarországnak azért is van nehéz dolga, mert egyik
pillanatról a másikra kell átállnia egy évtizedes technikáról valami teljesen újra. Szerinte a magyaroknál az a
fő probléma, hogy itt csak kezelik a szúnyoghelyzetet,
nem pedig ellenőrzés alatt tartják. Ahhoz, hogy a változás sikeres legyen, a lakossággal rengeteget kell kommunikálni, hiszen a kémiai irtás rendkívül látványos,
míg a biológiai a színfalak mögött zajlik.
A szakember szerint fontos, hogy a hatóságok ne katasztrófahelyzetként kezeljék a szúnyograjzást, hanem
egy állandóan fennálló problémaként, mert csak így lehet hatékony a védekezés. Erre tökéletesen alkalmas a
biológiai gyérítés, de persze lehetnek olyan helyzetek,
amikor vegyszeres kezelésre van szükség. Ezt Spanyolországban főleg betegségmegelőzésre használják.
„Amikor például Valenciába valaki behozza a dengue-lázat, amit a szúnyogok terjesztenek, az érintett
településen nemcsak a lárvákat, hanem a kifejlett szúnyogokat is el kell pusztítani” – hoztak fel egy példát.
Ehhez azonban külön engedélyt kell kérni a spanyol
hatóságoktól. Hozzátették: ha valaki Spanyolországban
egy Antonov gépről kezdene kémiai szúnyogirtót permetezni, börtönbe kerülne.
Elképesztően elavultnak nevezte a hvg.hu-nak a hazánkban folytatott szúnyoggyérítési eljárást Kemenesi
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Gábor, virológus is. Facebook-oldalán arra emlékeztetett, hogy az egész világon, így Európában is terjednek a
szúnyogok által terjesztett betegségek (Zika vírus, Chikungunya vírus, Dengue vírus), a magyar kutatók viszont évek óta eredménytelenül emelik fel a hangjukat a
biológiai gyérítés mellett. Kemenesi szerint a kémiai irtással az a fő probléma, hogy a kikelt szúnyogok terjesztik a betegségeket, így a kifejlődést kellene megelőzni és
nem oltani a tüzet minden évben, ahogy most teszik a
hatóságok.
A biológiai gyérítést kisebb területeken már Magyarországon is sikerrel alkalmazzák az önkormányzatok, az
egyik ilyen település Dunaföldvár, ahol évekkel ezelőtt
Kőszegi Dániel, a Magyar Szúnyogirtók Országos Szövetségének (MaSZOSZ) elnöke vezette be. A szakember
a hvg.hu-nak elmondta: több éves kutatómunkára volt
szükség, hiszen az eljárás lényege, hogy különleges eszközökkel, GPS-alapon, komoly terepmunkát bevetve
térképezik fel a vízzel borított területeket, ahol megtelepedhetnek a szúnyoglárvák és szükség van a beavatkozásra.
A hátrányát az jelenti, hogy hosszú előkészületet igényel, valamint vannak olyan helyszínek, amiket gyakorlatilag lehetetlen megközelíteni. Kőszegi Dánielék
cége ezért például terepjárókat, kétéltű járműveket,
quadokat is bevet. A szakembereknek emellett csak néhány napja van a munkára, nem véletlenül kell előkészíteni, különben a szúnyogok kikelnek a vizekből. Ez
azonban egyáltalán nem lehetetlen feladat, és Magyarországon bőven lett volna rá lehetőség az elmúlt 15 évben, ehhez képest még mindig sereghajtók vagyunk Európában – tette hozzá.
Kőszegi szerint a magyar szakemberek már a 2000-es
évek elején kaptak segítséget nemzetközi kollégáktól,
mégsem történt előrelépés az ügyben. A MaSZOSZ elnöke szerint ráadásul a kémiai irtásnak – történjen az
földről vagy eddig a levegőből – nagy hátránya, hogy
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biológiai módszerrel összesen legfeljebb
30 ezer, míg földi kémiai módszerrel legfeljebb 770 ezer hektár kezelése történik
meg.
A nyomtatott HVG cikke emlékeztetett
arra, hogy a tendert a piac három ősrégi, pozíciójából kibillenthetetlennek tűnő
szereplője, a Rovért Kft. mellett a szergyártó és -forgalmazó Corax-Bioner Kft. és
a SzempAir Kft. konzorciuma nyerte meg.
Sorozatosan közülük kerülnek ki a helyhatóságok által kiírt tenderek nyertesei
is: a Rovért dolgozik például egy sor Duna-parti településnek, a Corax a Balaton
Szövetségnek, a Szemp Air pedig a Tisza
mentén az újság cikke szerint.

hiába végzik el egy területen, a kikelt szúnyogok 15-20
kilométerre is képesek eljutni, így már akár másnap újra
megjelenhetnek a kezelt területen.
Szintén alkalmazzák a módszert Szegeden, ahol a szúnyogirtás 2013-as központosítása előtt megkezdték a
biológiai gyérítést, az elmúlt 9 évben pedig szinte kizárólag ezt alkalmazzák. A Szegedi Környezetgazdálkodási
Kht. ügyvezetője – aki maga is biológus – a hvg.hu-nak
elmondta, a figyelőhálózatuk 320 monitorozott lárvaélőhelyről nyert, saját kiépített adatbázissal dolgozik, és
heti csípésszámlálást is végez az összes városrészben.
Makrai László szerint ez a tiszai ártértől független élőhelyeken megoldja a gyérítést, de az ártéri, hullámtéri
mély, hajdani anyagnyerőhelyek, kubikgödrök hálózata
valóságos lárvagyár. Ráadásul ezek vízi vagy közúti járművekkel, sőt lábon sem megközelíthetőek, így lehetetlen az anyagot a vízfelszínre juttatni. „Folyamatosan
egyeztetünk az OKF-fel, és ha kell, saját
városrészi lehatárolást adunk le a kezelések
javasolt területéről, dózisról. Ha nekik nincs
kapacitásuk, akkor saját forrásból rendeljük meg a gyérítést a szerződött alvállalkozónál” – tette hozzá.

A nyeregben lévő cégek első ránézésre
nem érdekeltek a biológiai irtásra átállásban, új beszerzési láncok kiépítésében addig, amíg jól megy nekik így is. „Már miért
ne lennénk? Semmi akadálya, az eszközeink megvannak ahhoz is. A baj inkább a rövidlátó szemlélet, az, hogy
a közbeszerzések megnyerése ár kérdése” – mondta a
HVG-nek nyilatkozó Reisinger Mátyás, a Rovért ügyvezetője.
Az újság felhívja a figyelmet, hogy a befutók így is csinos haszonra tesznek szert. Ha csak a központi tendert
vesszük, a három cégre évente másfél milliárd, azaz cégenként félmilliárd forint jut. Márpedig ez – a 2019-es
teljesítményük alapján – a Szemp Air esetében a teljes
árbevétel több mint fele, a Rovértnél a fele, és a Coraxnál
is több mint negyede a HVG cikke szerint. Zöldi Viktor
biológus, a Népegészségügyi Központ korábbi, állítólag a
szúnyogirtással kapcsolatos érdekütközés miatt Finnországba települt munkatársa, egyik tavalyi írásában úgy
vélte: vissza kellene vonni az irtás központosítását, s azt
csak lokálisan megszervezni – idézte fel a hetilap cikke.
(A HVG engedélyével)

MILLIÁRDOS ÜZLET
Az országos irtást szervező Katasztrófavédelem 2020-2022-ben három év alatt 4,74
milliárd forintot költ a gyérítésre, a munkát
a közbeszerzést megnyerő Szerocor Konzorcium végzi. A Katasztrófavédelem honlapján található információk szerint ebből
az eredeti tervek szerint évente várhatóan
kilencszáz településen, egy-hat alkalommal gyérítenek, illetve ebből fizetik a szakértőket is. A program keretében légi és földi
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FELHÍVÁS
SEGÍTSÜK AZ ÖKOLÓGIAI
ÉS BOTANIKAI INTÉZET
MUNKÁJÁT
Garamszegi László Zsolt, az Ökológiai és Botanikai
Intézet igazgatója szerint „mindenképpen szükség van
arra, hogy tisztában legyünk azzal, hogy Magyarország
mely pontjain vannak potenciális tigrisszúnyogpopulációk, annak érdekében, hogy ezeket aztán
célzottan tudjuk monitorozni és szűrni a vírusokra”.
Az ökológusok úgy vélik, ha irtani kell, akkor ezen
információk alapján tudnak a döntéshozók hatékony
gyérítési programot szervezni az adott területeken, és
elkerülhető, hogy az egész országot környezetszennyező
rovarirtókkal permetezzék le. Garamszegi szerint a
tényleges veszély megértéséhez szükséges az ország
minden pontján ugyanolyan intenzitással monitorozni,
amelyhez azonban szükség van a kevésbé feltérképezett
megyékből is észlelésekre és mintákra.

MINTÁK KÜLDÉSE
Várnak minden észlelési eseményt példány(ok) vagy
fotók elküldésével. Fontos, hogy a példányok mellé
oda legyenek írva a gyűjtés körülményeire vonatkozó
adatok:
•

településnév, a földrajzi hely neve, esetleg GPSkoordináta,

•

élőhelyre vonatkozó adatok (pl. parkból, patak
mellől stb.),

•

pontos dátum,

•

a gyűjtő neve és e-mail elérhetősége.

HOVA LEHET A MINTÁKAT
KÜLDENI?
A megfogott példányokat és a készített fotókat

Dr. Soltész Zoltán
Ökológiai és Botanikai Intézet
Ökológiai Kutatóközpont
2163 Vácrátót, Alkotmány u 2-4.
postai címre, vagy a
szunyog@okologia.mta.hu
e-mail címre tudja elküldeni.

Az inváziós csípőszúnyogok, így a tigris- vagy
zebraszúnyogok lárvái legtöbbször emberi települések
környékén, az esetek nagy részében a kertes házak
kertjeiben tanyáznak. Olyan víztereket keresnek,
amelyek nem érintkeznek a talajjal: esővízgyűjtő
hordó, eldugult ereszcsatorna, kint hagyott, esetleg
fóliával letakart tárgyak, amelyekben vagy amelyeken
felgyűlik a víz. Fél deciliter folyadék már elegendő
ahhoz, hogy több tíz csípőszúnyog kifejlődjön benne.
Az ökológusok felhívták a figyelmet arra is, hogy ha
ezeket az élőhelyeket megszüntetik az emberek maguk
körül (szúnyoghálóval takarják le az esővízgyűjtő
hordót, kitisztítják a csatornát, elpakolják a kint hagyott
tárgyakat vagy hetente legalább egyszer eső után kiöntik
a bennük felgyűlt csapadékvizet), sokkal kevesebb lesz
a szúnyogártalom a ház körül.
A szúnyoglátásokat és a szúnyogokat az itt megadott
kontaktokon keresztül lehet küldeni a kutatóknak:
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HOGYAN ISMERHETI FEL
A TIGRISSZÚNYOGOT?
A csípőszúnyogok a kétszárnyúak rendjébe tartoznak,
azaz olyan rovarok, melyeknek egy pár szárnyuk van (a
második pár szárny billérré módosult). A kétszárnyúak
között van számos más szúnyog is (pl. lószúnyogok, ár
vaszúnyogok, bojtos szúnyogok, lepkeszúnyogok stb.).
A csípőszúnyogoknak fonalas csápjuk van (a többi szú
nyoghoz hasonlóan), de jól felismerhetőek hosszú szi
pókájukról (jóval hosszabb, mint a fej).
A tigrisszúnyogot (Aedes albopictus) hazánkban viszony
lag könnyen el lehet különíteni a többi csípőszúnyogtól,
ugyanis ez a faj nagyon kontrasztos színezetű: fekete
alapon fehér vagy ezüst pikkelyekből álló foltok, csíkok
szegélyezik a testét, lábait. Más, ennyire kontrasztosan
fekete-fehér állat nem él hazánkban. Az imágók (azaz
a kifejlett rovarok) fő megkülönböztető jegye, hogy
egyetlen fehér csík fut végig a tor háti részén. A kifejlett
egyedek testhossza mintegy 5 milliméter.

KÁRTEVŐÍRTÁS
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MILYEN FOTÓKAT KÉSZÍTHET?
A csípőszúnyogok sajnos nem minden esetben határozhatók fotókról, azonban a tigrisszúnyog viszonylag jól
elkülöníthető a többi hazai fajtól a fotók alapján. Fotók készítésénél fontos, hogy látszódjon az oldalon a tor háti
része (felülnézeti kép), valamint a lábaknak és a tor oldalsó részének vizsgálata (oldalnézeti kép) is szükséges a
sikeres azonosításhoz. A fotókat a szunyog@okologia.mta.hu címen tudja eljuttatni hozzánk.

HOGYAN TUD ELFOGOTT PÉLDÁNYOKAT KÜLDENI?
Ha még él az egyed, be kell tenni fél órára a fagyasztóba. Egy műanyag fiolát (kis méretűt, hogy ne tudjon nagyon
elmozdulni, eltörni) ki kell bélelni egyrétegű papírzsebkendővel, és abba beletenni az imágót. Fontos, hogy úgy
legyen csomagolva, hogy ne érjenek a példányok a műanyaghoz (a kupakhoz se).

1. fiola és papírzsebkendő
2. a papírzsebkendőt rétegeire bontjuk
3. a fiolába betesszük az egy réteg papítzsebkendőt úgy,
hogy „zsebet” képezzünk
4. körbevágjuk a nagyon kiálló részeket
5. óvatosan beleejtjük az állatot
6. a maradék papírzsebkendőből hajtogatunk egy négyzetet
7. a papírzsebkendővel együtt zárjuk le a fiolát a kupakkal.

6.

(MaKOSZ)

1.

3.

2.

4.
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7.
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PALKÓ LÁSZLÓ EMLÉKÉRE

( 1944.02.20. -2020.08.28.)
Szomorú szívvel értesültünk tagtársunk és kollegánk haláláról,
aki 2020. augusztus 28-án hagyott itt minket.
Palkó László Szombathelyen született 1944-ben, ahol egész életében élt és dolgozott.
Körmenden a Mezőgazdasági Technikumban szerzett technikusi képesítést,
majd mezőgazdászként a Szombathelyi Állami Gazdaságban
és a Búzakalász MTSZ-nél dolgozott.
A kártevőirtással a Mezőgazdasági és Vegyes Vegyi KTSZ-nél került kapcsolatba
1967-ben. Előbb gépjárművezetőként dolgozott, majd az ún. „kártevőirtó” részlegnél
folytatta a pályafutását.
1978-ban szerezte meg a gázmesteri képesítését.
1990. április 30-ig a kártevőirtó részleg vezetőjeként dolgozott, amikor a munkáltató a
kártevőirtó részleget már nem kívánta tovább működtetni,
ezért 1990. május 01-től egyéni vállalkozásban folytatta a kártevőirtó munkát
2015-ig, teljes nyugdíjba vonulásáig.
A Magyar Kártevőirtók Országos Szövetségének alapító tagja, és két cikluson keresztül
a Szövetség vezetőségi tagja volt. Az újbóli választás során nem indult a tisztségért
korára való hivatkozással. Vállalkozását fia vette át, aki továbbra is a Szövetség tagja.
2016. januárjában egy súlyos szívinfarktuson esett át, nagyon kis eséllyel próbált újra
nekifutni az életnek - akkor nyert. Ennek ellenére állapota fokozatosan romlott, és
idén augusztusban örökre eltávozott.
Emlékét megőrizzük!
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HÍREK, CIKKEK
index.hu – 2019. november 11.

Fájlalta a fülét, az orvosok
egy komplett csótánycsaládot
találtak benne
Éles, jobboldali fülfájással ment el a Sanhe-i Kórházba
októberben egy 24 éves kínai férfi, ám arra még az orvo
sok sem számítottak, amit végül a fülében találtak. „Azt
mondta, sokat fáj a füle, mintha valami kapirgálná vagy
mászkálna benne. Nagyon sok kellemetlenségek okozott
neki” – idézte a klinika fül-orr-gégész szakorvosát, dr.
Zhong Yijin-t a The New York Post. A férfi megjegyezte,
a családjuk orvosa korábban bevilágított a fülébe, és úgy
látta, mintha valami nagy bogár lenne benne.
A diagnózist hamarosan a fül-orr-gégész is megerősítet
te: egy nagyobb és több mint 10 frissen kikelt német
csótány szaladgált a férfi hallócsatornájában. A kórház
fül-orr-gégészeti osztályának vezetőhelyettese, dr. Jiang
Tengxiang a helyi médiának azt mondta, a férfi gyakran
ott felejtette a nassolni valókat az ágya mellett, míg aludt,
ez vezethetett oda, hogy a csótányok a fülét használták
a kikelésre. Az élősködőket csipesszel szedték ki a férfi
füléből.

index.hu – 2019. november 26.

Engedély nélkül újranyitott
a Nébih által bezárt csepeli
csótányos pékség
Súlyos hiányosságokat, rágcsálóürüléket, élő csótányo
kat találtak a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hiva
tal szakemberei november elején egy csepeli pékség el
lenőrzése során – derül ki a Nébih közleményéből.
A beszámoló szerint a Nébih ellenőrei a II. Rákóczi Ferenc út 142. szám alatt található pékségben megdöbbentő higiéniai körülményekkel szembesültek. A videón
látható termékpaletta alapján egy, az „albán pékség”
kategóriába tartozó üzletről van szó, ezekből több tucat
van Budapest-szerte. A csepeli egységben többek között az emeleti feldolgozó részen a padozat, az oldalfal,
a mennyezet egyaránt erősen szennyezett volt. Több
nyitva levő ablakról hiányzott a rovarháló, de előfordult,
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hogy maga az ablak sem volt a helyén. A higiénikus kézmosást a csaptelep hiánya és a kézmosó előtt álló hulladéktárolók lehetetlenné tették. Az élelmiszer-előállítás során használt gépek és berendezések (nyújtógép),
valamint a további eszközök (keretek, tálcák) rendkívül
koszosak, szennyezettek voltak.
Félkész tésztaalapanyagokat az egyik – az ellenőrzéskor
használaton kívüli – fagyasztóláda tetején is tároltak,
melyek így közvetlen érintkeztek a hűtő elhasználódott,
kopott tetejével. A feldolgozótérből nyíló lisztraktár pa
dozata és oldalfala szintén koszos, erősen szennyezett
volt. Az ellenőrzés idején rágcsálóürüléket is találtak a
szakemberek. Az eladóteret – beleértve a kínálópolcot
is – nem takarították rendesen.
A helyiségekben több, eltérő fejlettségi állapotban lévő
csótányt láttak az ellenőrök.
Az eladótér kézmosójában nem volt folyóvíz, papír kéztörlő és hulladéktároló, a sütőtérben pedig erősen koszos, szennyezett gépek, eszközök voltak. És ha mindez nem lenne elég, a dolgozók érvényes egészségügyi
könyvet nem tudtak bemutatni. Az egység – bár nyilvántartásba vétellel rendelkezett – az általa előállított
termékek nyomon követhetőségét nem tudta igazolni.
A Nébih a súlyos élelmiszerbiztonsági problémák miatt azonnali hatállyal felfüggesztette az pékség tevé
kenységét. A helyszínen fellelt 394 kg jelöletlen, nem
nyomon követhető terméket az ellenőrök kivonták a
forgalomból. És most jön a végső csavar: a Nébih szak
emberei nemrég ismételt ellenőrzést tartottak a pék
ségben, ami ekkor még nem is lehetett volna nyitva,
de ehhez képest a szemle megkezdésekor azzal szem
besültek, hogy a kiszolgáló pultokon péksütemények
vannak, az egységben pedig vevők tartózkodnak. Emellett az is nyilvánvalóvá vált, hogy a tevékenységet egy
új vállalkozás kezdte el, ami még nem is rendelkezett
nyilvántartásba vételi engedéllyel.
A létesítményt az ellenőrök ismét alaposan átvizsgálták
és megállapították, hogy – néhány kivételtől eltekintve
– a korábbiakban megállapított hiányosságok válto
zatlanul fennállnak. Sőt, az eladó- és a földszinti mani
pulációs térben ismét több helyen élő és elhullott
csótányt találtak.
A pékséget zár alá helyezték, az eljárás folyamatban van,
mindkét vállalkozás milliós bírságra számíthat.
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nlc.hu – 2019.decemer 6

Kávéspoharat cipelő patkányt
vettek videóra a metróban

új kórokozóról van szó. A vírust kereskedők és utazók
vitték először az amerikai kontinensre, majd a Csendesóceáni szigetvilágba. A zikavírust többfajta, trópusi klí
mán élő szúnyog hordozza, ezért a betegség az északi
kontinenseken csak akkor jelenik meg, ha behurcolják.
Szúnyogcsípéssel, ritka esetekben vérátömlesztéssel
vagy szexuális úton terjed.
A vírus okozta láz önmagában nem súlyos betegség:
tünetei hasonlítanak az influenzához, és a betegek
néhány nap alatt meggyógyulnak. A kórokozó azonban
óriási veszélyt jelent a méhen belüli magzati fejlődésre.
A vírust a terhesség első hónapjaiban megfertőződött
anyák átadhatják a magzatnak, és ez súlyos fejlődési
rendellenességet okozhat. A zikavírussal fertőzött cse
csemők súlyos mentális problémákkal jöhetnek világra,
és fizikailag is alulfejlettek lehetnek. Éppen ezért okozott
nagy riadalmat az elmúlt években a 2015-2017-es délamerikai zikajárvány.
A zikaláz terjedésének leírására az SZTE matematikusai –
Dénes Attila, Mahmoud Ibrahim, Lillian Oluoch, Tekeli
Miklós és Tekeli Tamás – új modellt alkottak meg. A
kutatók Costa Ricában és Suriname-ban gyűjtött ada
tokkal dolgoztak. A módszer újdonsága, hogy a szegedi
szakemberek időfüggő paraméterekkel számoltak.

Méltó utódja lett a pizzát lopó patkánynak.
Egy forgalmas metróvonalon mindenféle furcsasággal
találkozik az ember, pláne New Yorkban, de arra senki
sem számít, hogy egy kávéspoharat cipelő patkány jön
vele szemben a peronon.
Nem ez az első gourmet patkány, 2017-ben egy pizzát
cipelő példányt vettek videóra. Ki tudja, talán rokonok
a kávés patkánnyal.

hvg.hu – 2019. december 10.

A Szegedi Tudományegyetem
matematikusai új módszerrel
modellezték a járvány
terjedését.
A zikavírus járványos terjedését modellezték a Szegedi
Tudományegyetem (SZTE) matematikusai, az erről szó
ló cikkük a napokban jelent meg a rangos Scientific
Reports folyóiratban – közölte a felsőoktatási intézmény
közkapcsolati igazgatósága.

Az új modell nemcsak egyesíti magában a zikaláz ter
jedésében szerepet játszó, korábbi modellekben is meg
jelenő fontos tényezőket, mint a kétféle terjedési módot,
a tünetmentes hordozók szerepét vagy hogy a fertőzöttek
nemi úton gyógyulásuk után is to
vábbadhatják a
betegséget, hanem a korábbi modellekkel ellentétben
figyelembe veszi azt is, hogy több paraméter – a többi
közt a moszkitók szaporodási rátája – az évszakok vál
takozásával periodikusan változik.
Az új modell segítségével egyrészt pontosabb előre
jelzés adható a járvány terjedésére, másrészt az is meg
magyarázható, hogyan alakulhatott eltérő módon a jár
vány a különböző országokban: bizonyos helyeken egy
járványkitörés volt, másutt két, vagy három egymást
követő évben is visszatért a láz – magyarázta Dénes
Attila, az SZTE TTIK Bolyai Intézetének tudományos
munkatársa. A modell segítségével a kutatók becslést
adtak arra is, hogy a moszkitók által terjesztett beteg
ségek esetén korábban ismeretlen jelenség, a nemi úton
való terjedés mekkora mértékben járult hozzá a fer
tőzöttek számának növekedéséhez. Ezen kívül azt is
becsülték, hogy mennyivel több nőt érintett a járvány;
ez különösen fontos a magzati szövődmények miatt.
Az ötfős kutatócsoport tagjai az SZTE TTIK Bolyai Intézete
által szervezett nyári iskolában kezdtek dolgozni ezen a
témán, a kutatásban egy tudományos munkatárs, három
PhD-hallgató és egy tanár szakos hallgató vett részt.

A zikavírust 1947-ben fedezték fel Ugandában, egy helyi
erdőségről nevezték el. Mivel hasonlít más lázas beteg
ségekhez, sokáig nem is gondolták a tudósok, hogy egy
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index.hu – 2019. december 12.

Ürülékkel teli kád és náci
egyenruhák között dolgoznak
az alulfizetett rovarirtóink
Az Abatox iparági becslése alapján az elmúlt évben
hozzávetőlegesen 35.000 segítségkérő hívás futhatott be
a budapesti rovarirtókhoz, melyek 50-60%-a tényleges
irtást is igényelt.
Magyarországon az Állami Egészségügyi Ellátó Központ
adata alapján jelenleg közel 900 egészségügyi gázmester
és 500 egészségügyi kártevőirtó van nyilvántartva, a ro
varirtással foglalkozó vállalkozások teljes száma ugyan
akkor nehezen meghatározható, mert a cégek sokszor
a takarítási munkák részeként végzik az irtást, továbbá
egyre nő a nem szakképzett irtók száma is. Budapesten
jelenleg közel 40 rovarirtócég van, ez a szám másfél
évvel ezelőtt 20-25 között volt, míg 2008 és 2010 között
még a 20-at sem érte el.

Sok a rovar, sok a kókler
A rovarirtás komoly szakértelmet igényel, csakis képzett, egészségügyi szakdolgozóként regisztrált személy
végezheti. Ennek ellenére sokan képesítés nélkül, egykét sikeres háztartásbeli rovarirtás után is előszeretettel hirdetik magukat, amivel nem csak, hogy nagy kárt
okozhatnak, hanem hosszú távon a szakma megítélésének is árthatnak.
Egy rovarirtó nettó havi bére ma Magyarországon cégtől
és térségtől függően 170 és 280 ezer forint között mozog.
Amíg egy irtásért Bécsben akár 450 ezer forintot is
elkérnek, itthon 30 ezer forintért, azaz a kinti ár tizedéért
végzik ugyanazt a munkát.

Exportcikkünk: az olcsó rovarirtó
Nem egyedi eset, hogy a külföldön élő magyarok itthoni
rovarirtókat kérnek fel kinti munkára, akár még a kiutaztatásukat is vállalva, hogy elvégezzék az irtást. Jellemzőek a megkeresések Ausztriából, de volt már igény
Luxembourgból és Spanyolországból is.
Komoly gond, hogy jelenleg még nem tart ott a magyar
piac, hogy kompenzálni tudja a rovarirtási tevékenység
komplexitását és kockázatait, amelyek a jelenlegi magyar árak három-négyszeres értékének felelnek meg.
Szigeti Zsolt, az Abatox rovarirtásügyi szakértője ezt így
fogalmazta meg:

Ki vállalná, hogy bemegy egy lakásba, aminek még a
kádja is emberi ürülékkel van tele?
És a peremig töltött kád még nem minden, az irtással
foglalkozó szakemberek számos olyan helyre jutnak el,
ahová mások sosem, és olyan helyzettel találkoznak,
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amivel mások nem: az élősködők irtására ugyanis akár
egy börtöncellában, mélyszegénységben élőknél, netán
repülőgépen vagy luxusapartmanokban is sor kerülhet.
„Csöppentünk már boncolásba, és bejártuk több életfogytiglanos celláját is. Dolgoztunk Magyarország leggazdagabb embereinél, jártunk szellemházban, és olyan
is előfordult, hogy egy teljesen normálisnak tűnő férfi
szekrényében találtunk náci egyenruhákat” – árulta el
az iparági titkokat Szigeti Zsolt.

Népszava – 2020. január 6.

Patkányfogó
A fővárosban ingyenes a lakossági bejelentésre
elrendelt rágcsálómentesítés, a vidéki városokban már
vegyesebb a kép. Végig követtünk egy „természetes”
irtási akciót.
Nyolc vadászgörény ül izgatottan egy hosszúkás ket
recben: egy Heves megyei faluban vagyunk, patkány
irtás zajlik épp. A szakemberre – Radócz Tamásra –
interneten talált rá a gazda, aki nem akart vegyszert
elhelyezni a gazdasági udvarban, hisz ott a haszonállatait tartja, ezért keresett vegyszermentes megoldást.
– Korábban, egy pécsi vásárban láttam, hogy vadász
görényes patkányirtást hirdettek, innen jött az ötlet,
hogy mérgek helyett inkább ezt válasszam. Egy törvényi előírás szerint ráadásul a kereskedelmi forgalomban kapható patkánymérgek hatóanyagát pár éve jelentősen csökkentették, így az a tapasztalat, hogy ezek
már sokkal kevésbé hatékonyak. Választhattuk volna az
élve fogó csapdát, de azt vagy széttaposták volna a kecs
kéink, vagy valamelyik kismacska szorul bele, ezt sem
mertük kockáztatni. A környékünkön nem talál
tam
szakembert, aki így végül Debrecen mellől, Hajdúnánásról érkezett - magyarázta a gazda, milyen úton jutott
el a vadászgörényekig.
A patkányfogás folyamata meglehetősen izgalmas annak, aki még sosem látott ilyet. Radócz Tamás először
két kutyájával, a jagd terrier Nitróval és a patterdale
terrier Málnával körbejárta azt az ólat, ahol a gazda a
patkányt látta felbukkanni, s ahol a fészkét sejti. A járatot szabad szemmel nem lehetett észrevenni, hisz az
állatok miatt mindent vastag szalma borított. A két kutya izgatott csaholásba kezdett az egyik sarokban, így
jelezve, hogy megtalálták a föld alatt ásott üreget. Most
a vadászgörényen volt a sor. Trénerük pár másodpercet gondolkodott, melyiket válassza a nyolc közül. Azt
mondta, azért hoz magával mindig több vadászgörényt,
hogy ki tudja választani a legaktívabbat: most egy világosabb színű, már-már aranyszőke példányt emelt ki a
ketrecből. Megtudtuk: a vadászgörényeknek nincs nevük, s a gazdájuk arra is ügyel, hogy ne kötődjön hozzájuk túlságosan, a patkányüregben ugyanis nemcsak
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rében, mint amilyen ez is volt – máskor viszont tucatnyi állatot fog el egyszerre. A patakpart közelsége, s az,
hogy az ólban estére kint maradt a tyúkoknak szánt kukorica, pazar szálláshelyet jelentett a rágcsálónak, amelyik az üregben már bevermelt, s felhalmozott télire a
takarmányból. A hajdúnánási férfi hat éve űzi ezt a mesterséget, s szavai szerint sikerének egyik titka, hogy vadon élő, befogott görényeket keresztez házi görénnyel,
így ezekben a példányokban erősebb a vadászösztön. A
nála született utódoknál a trenírozás alatt kiderül, melyik alkalmas patkányfogásra és melyik nem – utóbbiak
hobbiállatként hasznosulnak. A kutyák közül is olyan
fajtát választott, amelyik kicsi, mozgékony és állhatatos,
s ezért különösképp alkalmas az ilyen munkára.

Beteggé tesz
Magyarországon jellemzően a vándorpatkány (Rattus
norvegicus) fordul elő, ritkábban pedig a házi patkány
(Rattus rattus). A vándorpatkány leggyakrabban a föld,
fa-, vagy téglarakás alatt épít fészket, amit egy több bejárattal rendelkező járatrendszerrel vesz körbe. Hara
pásuk, karmolásuk betegséget okozhat, de az állatok
ürülékéből, vizeletéből, nyálából vagy a rajtuk élősködő
bolhákról, kullancsokból, atkákból is kerülhetnek kórokozók a szervezetünkbe. A Nemzeti Népegészségügyi
Központ tájékoztatója szerint a patkányok által terjesztett betegségek között találjuk többek között a fertőző
agyhártyagyulladás egyik típusát, a hantavírust, de a
szalmonella-fertőzést, a tularémiát, a trichinellózist, a
pestist, vérzéses lázakat, sőt a veszettséget is.

Van, ahol ingyen irtanak
(forrás: Facebook: Vegyszermentes Patkányirtás Kutyákkal és
Vadászgörényekkel)
az űzött állat, de olykor ők is halálos sebeket kapnak.
Az állatvédők egy része épp emiatt állatkínzásnak tarja
a patkányfogásnak ezt a módját, amivel lehet egyetérteni, s lehet vele vitatkozni is. Tény, hogy a ragasztóval
ellátott csapdák a vadászgörényeket megkímélik ugyan,
ám azok a patkánynak okoznak felesleges kínokat, a kitett mérgeket pedig olykor a házi kedvencek eszik meg,
vagy az elhullott rágcsáló teteméből kerül a gyomrukba. A férfi a kiválasztott vadászgörényt az üreg bejáratához vitte, s innentől már villámgyorsan zajlottak az
események. Az állat eltűnt a föld alatt, ahonnét előbb
kotorászás, majd visító hang hallatszott, miközben a két
kutya izgatott fegyelmezettséggel őrizte a járat egyik és
másik oldalát, összeszokott csapatként együttműködve
a görénnyel. A menekülő patkányt végül Málna kapta el,
s fojtotta le szinte azonnal – a tetemről később kiderült,
hogy vemhes, s mivel ez szapora fajta, ez az egyetlen
példány rövid idő alatt tucatnyi utóddal árasztotta volna
el a környéket. Radócz Tamás közben eloszlatta a kételyeket azzal kapcsolatban, hogy a patkányok mindig
kolóniában élnek. Szavai szerint magányos példányok
is gyakran előfordulnak, főként a vándorpatkányok kö-
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Budapesten – nagy vitákat kiváltva – 2018 júliusától az
RNBH Konzorcium végzi a főváros patkánymentes álla
potának fenntartását célzó irtási munkákat. A kezelés a
lakosság számára díjmentes, azt teljes egészében a fővárosi önkormányzat fizeti. Egerben hasonló az elv, ott
is az önkormányzat állja a lakossági bejelentésre végzett patkányirtás költségét, akár a magánházaknál is.
Az EVAT Zrt. végzi az efféle munkákat, s a szolgáltatások közé tartozik egyebek között a patkányirtás lakóházas területeken és a városi óvodákban, valamint a
település csatornahálózatának és csapadékvíz-elvezető
rendszerének, illetve a patakmedernek a rágcsálómentesítése. Miskolcon a magánházaknál a tulajdonosoknak
kell gondoskodniuk e feladat elvégzéséről, s nekik kell
vállaniuk a költségeket is – tájékoztatott az önkormányzat sajtóosztálya. A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. a
közterületeken évente kétszer átfogó, általános rágcsálóirtást végez. A rágcsálóirtással foglalkozó magáncégek
jellemzően húsz és negyvenezer forint közötti összegért
vállalják az egyszeri kiszállást, s a magas hatékonyságú mérgek kihelyezését, s nagyjából ennyiért történik a
vegyszermentes, azaz a vadászgörénnyel és kutyákkal
végzett rágcsálóirtás is.
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pctonline.com – 2020. január 14.

portal.nebih.gov.hu – 2020. január 21.

Washington, D.C. az első
az Orkin cég által készített
Top 50 ágyi poloskával sújtott
város listáján
Az Atlanta-i (USA) székhelyű Orkin kártevőirtással
foglalkozó cég a saját adatait használta fel a lista össze
állításához. A 2018. december 1 – 2019. november 30
között, általuk, a városok metróinak területein ki
vitelezett ágyi poloskák elleni kezelések szolgáltak
alapul a felméréshez. A sorrend mind a lakossági, mind
a kereskedelmi kezelésekből adódott.
1. Washington, D.C.

26. Charleston, WV

2. Baltimore

27. Denver

3. Chicago

28. St. Louis

4. Los angeles

29. Nashville

5. Columbus, OH

30. Lansing

6. New York

31. Flint

7. Detroit

32. Miami

8. Cincinatti

33. Milwaukee

9. Indianapolis

34. Tampa

10 Atlanta

35. Omaha

11. Cleveland, OH

36. Orlando

12. Philadelphia

37. Davenport, IA

13. San Fransisco

38. Houston

14. Raleigh, NC

39. Syracuse

15. Norfolk

40. Boston

16. Champaign, IL

41. Cedar Rapids

17. Dallas

42. Myrtle Beach

18. Grand Rapids

43. Seattle

19. Pittsburgh

44. San Diego

20. Charlotte

45. Phoenix

21. Richmond, VA

46. Fort Wayne, IN

22. Greenville, SC

47. Las Vegas

23. Knowville, TN

48. Hartford, CT

24 .Buffalo, NY

49. Dayton, OH

25. Greensborog, NC

50. Toledo, OH

Bezárt egy házhozszállítást
végző pizzériát a Nébih
Egy budapesti, pizzakészítést és házhozszállítást vég
ző egység tevékenységét függesztették fel azonnali
hatállyal a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
(Nébih) szakemberei január közepén. Az intézkedésre a
helyszínen tapasztalt, élelmiszerbiztonsági kockázatot
jelentő hiányosságok, így különösen a csótányok és
egér jelenléte miatt került sor.

Több súlyos higiéniai hiányosságot is feltártak egy fő
városi, pizzakészítést és házhozszállítást végző egység
ellenőrzése során a Nébih szakemberei. Az ellenőrök
az üzlet egész területén, így a konyhában, a szárazáru
raktárban, a szociális részben (öltöző, iroda), a közlekedőkben, a dagasztó, expediáló helyiségekben csótányok
jelenlétét tapasztalták. A rovarok jól láthatóak voltak a
falakon, a padozaton, a hűtőben, a fali polcokon, a kész
ételes edényeken és a kiszállításhoz használt dobozokon
is. A padozaton csótánytetemek is voltak. A konyhai
hűtő mögött élő egeret találtak a Nébih ellenőrei.
A helyszíni vizsgálat során egyéb élelmiszerhigiéniai
hiányosságok is napvilágra kerültek. Az oldalfalakon
sérült, töredezett csempeburkolat, a konyhában nagy fe
lületen leváló mennyezeti festés fogadta a hatóság szak
embereit. A hulladéktárolóból nyíló szárazáruraktár, a
nyitott, takarítatlan hulladékgyűjtő edények, a poros,
pókhálós falazat egyaránt veszélyeztetették az ott tárolt
élelmiszer-alapanyagok tisztaságát. A szociális rész
ben nem volt kézmosó, a konyhai kézmosónál kézfer
tőtlenítőszer.
Az élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő hiányossá
gok miatt az egység tevékenységét a Nébih azonnali
hatállyal felfüggesztette. Ezen túlmenően a hatóság 12
tétel jelöletlen, nem nyomonkövethető és 1 tétel lejárt
minőségmegőrzési idejű élelmiszert azonnali hatál�lyal kivont a forgalomból, és újbóli forgalomba hozatalát
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megtiltotta, valamint elrendelte az állati eredetű élelmi
szerek megsemmisítését.
Az egység az élelmiszerbiztonsági hiányosságok kijaví
tása után, a hatóság kedvező eredményű helyszíni
szemléjét követően 2020.01.20-tól folytathatta a tevé
kenységét.
Az eljárás és a bírság megállapítása folyamatban van. Az
érintett vállalkozás adatai megtalálhatóak a jogsértés
listán.

zeum igazgatója szerint a fotós képe jól bemutatja, hogy
miként működnek az állatok emberek lakta környezet
ben. Mike Owen, a Lumix marketingmenedzsere hoz
zátette, a lenyűgöző fotó elkészítéséhez türelemre, sze
rencsére és tehetségre van szükség, Rowley így lehetett
sikeres.

portal.nebih.gov.hu – 2020. február 12.

Az ellenőrzés során készült videó és fényképek elérhe
tőek a Nébih honlapján.

(National Geographic) ng.hu – 2020. február 12.

A közönség szerint ez az év
természetfotója
Bemutatták Az Év természetfotósa LUMIX
Közönségdíj győztesét.
Különleges városi fotó lett a közönség kedvence a 2019es szavazáson. A felvétel a londoni metróban készült, és
két egér harcát mutatja be. Sam Rowley bristoli fotós ké
pére mintegy 28 ezer ember adta le voksát.

Tofugyártó üzemben
intézkedett a Nébih
Súlyos higiéniai, nyomonkövetési hiányosságokat és
rágcsálóürüléket találtak a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei egy, elsősorban
külföldi piacra értékesítő budapesti tofu-előállító üzem
ellenőrzése során. Az egységben tapasztalt jelentős élelmiszerbiztonsági hiányosságok miatt a hatóság azonnali
hatállyal felfüggesztette az üzem tevékenységét, valamint 962 kg jelöletlen, illetve dokumentáció hiányában
nem nyomon követhető terméket vont ki a forgalomból.
Komoly higiéniai hiányosságokkal szembesültek a Né
bih ellenőrei egy budapesti tofu-előállító üzemben a január végén folytatott helyszíni ellenőrzés során. Többek
között az üzem területén a padozat erősen szennyezett,
takarítatlan, néhol töredezett volt, helyenként pangó
víz és rágcsálóürülék borította. A feldolgozó helyiségben található gépek és berendezések (főzőüst, daráló,
csomagológép, mosogatók), az élelmiszer-előállításhoz
használt eszközök (rekeszek, préslemezek), valamint
az alapanyagraktár padozata és oldalfalai is rendkívül
szennyezettek voltak. Az ellenőrzés során több helyiségben és az élelmiszerekkel közvetlenül érintkező
eszközökön rágcsálóürüléket találtak az ellenőrök. A
mennyezetről lecsöpögő kondenzvíz esetenként a csomagolatlan termékeket is szennyezte.
A súlyos higiéniai hiányosságokon túl az egység az elő
állított termékek nyomon követhetőségét sem biztosította.

A Londoni Természettudományi Múzeum pályázatán 25
felvételt választottak ki, a közönség ezekre szavazhatott.
A 2019-es Év természetfotósa versenyére összesen 48
ezer képet küldtek be. Rowley fotóját a többi kiválasztott
képpel együtt 2020. május 31-ig lehet megtekinteni a
múzeumban.
A fotós szerint a képen látható rágcsálók néhány morzsán
vesztek össze, az összecsapás pár pillanatig tartott, majd
az egyik állat elfutott zsákmányával. Rowley egy héten
át járt le a metróba éjszakánként, hogy a földön fekve
elkaphassa a tökéletes pillanatot. Expedíciója során nem
egy gyanakvó pillantást kapott.

A Nébih szakemberei azonnali hatállyal felfüggesztették
az üzem élelmiszer-előállító tevékenységét. A hatóság
az ellenőrzés során 962 kg nem nyomon követhető terméket vonta ki a forgalomból, azok forgalomba hozatalát megtiltotta, továbbá a cég által gyártott termékek
visszahívását is elrendelte.
Az ügyben az eljárás folyamatban van, a vállalkozás
jelentős bírságra számíthat.
Az ellenőrzés során készült fénykép- és videofelvételek
megtekinthetőek a Nébih honlapján: https://portal.nebih.
gov.hu/-/tofugyarto-uzemben-intezkedett-a-nebih

Sir Michael Dixon, a Londoni Természettudományi Mú
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90.000 kullancs szívta ki szó szerint az életet ebből a jávorszarvasból Vermont-ban (USA) –
Fotó: Vermont Fish & Wildlife

metro.co.uk – 2020. február 24.

90.000 vérszívó kullancs
okozta a halálát a
jávorszarvasnak
A Vermont-i (USA) Hal- és Vadgazdálkodási Ügynökség
fotóján jól látszik, hogyan borították be a kullancsok
az állatot. A jelentések szerint a kullancsok valóságos
csapássá váltak az állam északkeleti részén, mivel “a
járvorszarvas borjak több, mint fele elpusztult az utóbbi
télen a kullancsok által okozott vérveszteség miatt” –
írta az Ügynökség.
A New Hamsphire-i Egyetem 2018-as jelentése szerint
az éghajlatváltozás az oka a a kullancsok számbeli
növekedésének.

megküzdeniük, és nem biztos, hogy kordában tudják
tartani a kórokozókat. Az afrikai országban éppen a Lassa-láz járványa tombol, és ez ugyanúgy a vérzéses láz
kategóriába esik, mint az Ebola és a Marburg-láz.
Alig öt hete tombol a járvány Nigériában, amelyben
máris 774 ember betegedett meg és 132-en meghaltak.

A világ eddigi legnagyobb Lassa-járványa
alakulhat ki
Az első nagyobb járvány 2015-ben volt, akkor még
csak 64-en kapták el a Lassa-lázat, és a trendek alapján az esetek száma exponenciálisan nő. Eddig tavaly
volt a legrosszabb a helyzet, amikor 810 megbetegedést
regisztráltak és 167-en haltak meg a vírus miatt, és ezt
máris megközelítette az idei esetek száma. Mivel a nigériai közegészségügynek most már a koronavírussal is
meg kell küzdenie, nagy a veszélye annak, hogy 2020ban rekord számú Lassa-vírusos eset lesz.  

Könnyen terjed
index.hu – 2020. március 9.

Óriási Lassa-láz járvány van
készülőben
Nigériában nagyon aggasztó lett a helyzet a koronavírus megjelenésével, mert egyszerre több járvánnyal kell
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A Lassa-láz vírusát elsősorban egerek és patkányok terjesztik, de nem kell közvetlenül az állatokkal érintkezni, bőven elég, ha a vizeletükkel vagy az ürülékükkel
szennyezett élelmiszerrel vagy tárggyal érintkezik az
ember. Viszonylag könnyű továbbadni a vírust, ehhez a
fertőzött ember testnedveinek és a szerveinek érintése
is elég. Igencsak megnehezíti a betegek azonosítását és
elkülönítését, hogy a tünetek 7-21 nappal a fertőzés után
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jelennek meg, és a legsúlyosabb, feltűnő tünetek csak a
fertőzöttek 20 százalékánál fordulnak elő.

International Pest Control – 2020 március/április

Nevét onnan kapta, hogy 1969-ben a nigériai Lassa városban azonosították a vírust. Vakcina nincs ellene,
Nyugat-Afrikában évente 300-500 ezren fertőződnek
meg, és körülbelül ötezer ember halálát okozza.

Tisztázta a glifozátot az EPA,
az amerikai Környezetvédelmi
Ügynökség

CBS News – 2020. március 28.

A patkányok elözönlik New
Orleans utcáit, amelyek
a koronavírus óvintézkedések
miatt elnéptelenedtek
A New Orleans-ban bevezetett, a koronavírus terjedésének lassítását célzó óvintézkedések akaratlanul vezettek patkányok által okozott problémákhoz a Louisiana-i
városban. Mivel az éttermek bezártak, illetve átálltak a
házhoz szállításra, sokkal kevesebb ételmaradék keletkezett a város sikátoraiban, így a helyi rágcsálópopuláció nyílt terepre merészkedett a morzsák felkutatása
érdekében.
A híres Mardi Gras megünneplésére turisták ezrei érkeztek New Orleans-ba, és az egészségügyi szakértők
szerint ez nagyban hozzájárulhatott a COVID-19 kitöréséhez a városban. Most, hogy a Bourbon utca híres bárjai mind bezártak és az emberek szociálisan távolságot
tartanak, patkányok tucatjait videozták le, amint az üres
utcákon rohangálnak.
„Befordultam a sarkon, és vagy 30 patkányt láttam, amint
az utca közepén lakmároztak valamiből,” nyilatkozta
Charles Marsala, a New Orleans Insider Tours and AWE
News riportere a CBS News riporterének. Marsala még
„sohasem” látott ilyesmit azelőtt.
A rágcsálópopuláció szabályozása érdekében a város
alkalmazottai csalétkeket helyeztek a csatornákba és
patkánycsapdákat raktak ki a Francia Negyedben. New
Orleans polgármestere, LaToya Cantrell szerint a patkányok „megőrültek”.
Claudia Regal, a helyi kártevőirtó testület feje, aggodalmát fejezte ki a lehetséges fertőzések miatt, amelyet a
patkányok terjeszthetnek a helyi hajléktalan populáció
között.
„Ezek a rágcsálók patogén hordozók. Szerencsére, nem
találkoztunk sok egészségügyi következménnyel. Nincs
sok megbetegedéses eset, amely köthető a rágcsálókhoz.
De a lehetőség adott,” mondta Regal egy sajtókonferencia
során.
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A glifozátot, mint peszticidet 1974-ben regisztrálták az
Egyesült Államokban. Az első regisztráció óta az EPA felülvizsgálta és újraértékelte biztonságosságát és felhasználását, ideértve a regisztráció felülvizsgálatát is, amely
egy olyan program, amely minden egyes regisztrált növényvédő szert 15 évenként újraértékel.
2020 januárjában az EPA egy ideiglenes határozatot adott
ki, melyben továbbra is azt állapítja meg, hogy a glifozát
a jelenlegi címkének megfelelően történő használat esetén nem jelent kockázatot az emberi egészségre. Az EPA
azt is megállapította, hogy a glifozát valószínűleg nem
humán karcinogén.
A humán egészségügyi kockázatára vonatkozó megállapítások megegyeznek számos egyéb ország és szövetségi
hatóság tudományos felülvizsgálatainak következtetéseivel, ideértve az Amerikai Mezőgazdasági Minisztériumot, a Kanadai Kártevőirtó Szabályozási Ügynökséget,
az Ausztrál Peszticid és Állatorvosi Hatóságot, az Európai
Élelmiszer-biztonsági Hatóságot és a Német Szövetségi
Munkahelyi Biztonság- és Egészségvédelmi Intézetet.
„A glifozát-alapú gyomirtók az egyik legalaposabban
tanulmányozott termékek, ami a fő oka annak, hogy a
mezőgazdasági termelők a világ minden táján továbbra
is bíznak ezekben a termékekben. Az EPA szakértői csoportjának tudományos alapú, nagy alapossággal végzett értékelése a tudományos szigort illetően egy arany
standardot tükröz, amelyet mind a törvényhozók, mind
a tudósok világszerte tiszteletben tartanak.” – mondta
Liam Condon, a Bayer AG Igazgató Tanácsának tagja, a
Növénytudományi Divízió elnöke.

444.hu – 2020. május 25.

Háborúba mennek egymás
ellen a járványügyi
korlátozások miatt éhező
patkányok
Az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC) arra figyelmeztetett, hogy bizonyos területeken arról kaptak beszámolókat, hogy a „rágcsálók
aktivitása fokozódik”, mivel a patkányok messzebb
mennek az élelemkeresésben, mialatt az amerikaiak
otthon maradnak a koronavírus-járvány miatt.
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Messzebb mennek el
„A társadalmi távolságtartás kedvéért elrendelt bezárások a rágcsálóknak elérhető élelmiszerek csökkenéséhez vezettek, különösen a sűrűn lakott kereskedelmi területeken” – közölte a CDC, ami szerint nőhetnek
„a rágcsálókkal kapcsolatos szolgáltatási kérelmek és
a rágcsálók szokatlan vagy agresszív viselkedéséről szóló beszámolók”.

seregben vannak az erősebb patkányok, az fogja uralni
a területet.”
„Háborúba mennek egymás ellen, egyes populációkban
megeszik egymás kölykeit, és összecsapnak egymással
az élelemért, amit találnak. De azok a patkányok, amik
lakóházakban laknak és esznek, valószínűleg semmi kü
lönbséget nem tapasztaltak a kijárási korlátozások óta”
– mondta a New York Timesnak, és ez a külvárosokra és
a vidékre is vonatkozik.
A CDC egyébként azt javasolja, hogy a patkányok távol
tartására célszerű lezárni az otthonokat, irodákat, szoro
san zárt tartályokba dobni a szemetet, rendszeresen ta
karítani a törmelékeket, és a kertből eltüntetni a háziállatok és a madarak eledelét. A nagyvárosok egyébként
méreggel és megfojtással (például száraz jéggel) próbálják irtani a patkányokat, de kevés sikerrel, a túlélők hamar újra benépesítik a területet.

Gyorsan szaporodnak, és nagyon okosak

New Orleansban az utcákon fokozták a patkányok ellenőrzését, Chicagóban pedig arról számolta be, hogy az
elvileg éjszaka legaktívabb patkányok „százezrei” sokkal messzebb mennek élelemért a nappali órákban is.
Az NBC News azt írta, március közepe és április közepe
között Washington, D.C.-ben – ahol az éttermeket és a
kocsmákat bezárták, de a rágcsálóirtást nélkülözhetetlennek tartva fenntartották – közel 500 esetben hívtak
szakembereket rágcsálók miatt, Baltimore-ban pedig
11 ezer telefonos és 311 online kérelem érkezett rágcsáló-semlegesítésről.

Egyre elkeseredettebbek
Dr. Bobby Corrigan rágcsálószakértő a New York Timesnak azt mondta, a patkányok nem az emberekkel szemben, hanem egymással szemben lesznek agresszívabbak,
„egyszerűen egymás ellen fordulnak”. New Yorkban
például vannak olyan típusú patkánykolóniák, amik generációk százai óta éttermek szemetéből szerezték meg
a napi betevőt, vagy a csatornákból előjőve mentek rá az
utcán hagyott zsákok tartalmára. De a kijárási korlátozások miatt ezektől a forrásaiktól elestek, így éhesekké
és elkeseredettekké válnak.
Corrigan azt mondta, olyan fotókat is látott, amiken rágcsálók megölik vagy meg is eszik egymást. Corrigan az
NBC Newsnak azt mondta: „Ők is emlősök, mint te vagy
én, és amikor igazán, igazán éhes vagy, nem ugyanúgy
fogsz viselkedni – általában nagyon csúnyán fogsz viselkedni.” Azt is mondta, hogy: „Ahogy azt az emberiség történelmében láttuk, amikor az emberek megpróbálnak elfoglalni földeket, katonasággal és hadsereggel
lépnek be, és szó szerint a halálig küzdenek azért, hogy
ki hódítsa meg a területet. Ez történik a patkányokkal
is: egy új patkányhadsereg jelenik meg, és amelyik had-
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A városok növekedésével a patkányok is sok helyen elszaporodnak, a több szemét és az egyre melegebb időjárás is kedvez nekik, ami egészségügyi kihívásokat is teremthet. A National Geographic tavaly azt írta, hogy egy
9 fős alom, ami az év 10. hetében született, a 30. hétre
már 270 egyedhez vezethet, az év végére pedig összesen
már 11907 patkány születne. A patkányok általában a 12.
hétre ivarérettek, és egy alomban 2-14 kölyök születhet,
de a reprodukciós ráta nagyban függ a körülményektől:
minél több a búvóhely, az étel és a szemét, annál nagyobb a populációjuk.
Budapesten, ahol a megelőző intézkedéseknek köszönhetően korábban nagyon kevés patkány volt, 2018-ban
egy problémás tenderrel lecserélték a patkányirtással
foglalkozó céget, ami után ugrásszerűen megnőtt a fővárosi patkánypopuláció.
Az állatkísérletekhez előszeretettel használt patkányok
egyébként nagyon intelligens állatok, például imádnak
bújócskázni, és elégedetté teszi őket, ha megtanulnak
kisautót vezetni.

HáziPatika.com – 2020. június 22.

Patkányokban is felbukkantak
a koronavírusok
Többféle, emberre nem veszélyes koronavírustörzset
mutattak ki patkányhúsban amerikai és vietnámi tudósok. Ezek a törzsek különböznek a jelenlegi világjárványért felelős új koronavírustól, ám a szakemberek
hosszú ideje figyelmeztetnek arra, hogy a vadhús-kereskedelem betegségek melegágya lehet.
A patkányhús bevett élelemforrás Vietnámban. Az ál-
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Hatféle - emberre nem veszélyes - koronavírustörzset mutattak ki kutatók vietnámi
patkányokban. Fotó: Getty Images
latokat rizsföldeken gyűjtik be, majd piacokra és éttermekbe szállítják, ahol leölik és elkészítik őket. A rágcsálókat farmokon is tenyésztik. A Wildlife Conservation
Society (WCS) New York-i székhelyű állatvédő szervezet kutatói és vietnámi szakértők még 2013 és 2014 között 70 vietnami helyszínen vettek mintákat, amikből
hat ismert koronavírust mutattak ki.
Megfigyelték, hogy a piacoktól az éttermi asztalokig terjedő ellátási láncban folyamatosan nőtt a vírusos minták
száma: a farmokon hat százalék, a kereskedőknél 21, a
nagy piacokon 32, az éttermekben már 56 százalék volt.
Természetes élőhelyükön a patkányok 0-2 százalékánál
találtak vírust. Az ellátási láncban tehát megsokszorozódik a vírusok száma, valamint keveredhetnek is egymással a törzsek, ez pedig a kutatók szerint „maximális
kockázatot jelent” a fogyasztókra nézve.
„Noha a kimutatott vírusok emberre nem veszélyesek,
megmutatják, hogy ezek a körülmények miként növelik
a kórokozók számát” - mondta el Sarah Olson, a szervezet munkatársa, a kutatás egyik vezetője. A kutatók
élelmi célra eladott patkányokat vizsgáltak, de más fajokra - cibetekre, tobzoskákra - is érvényesek lehetnek
az eredmények, mert ezeket is nagy számban vadászszák, szállítják és árusítják Ázsia egyes területein. A jelenlegi világjárványt okozó koronavírus, a SARS-CoV-2
eredetét szintén a vadkereskedelemhez kötik: a vírus
elődje denevérekben jelent meg, majd egy másik, egyelőre nem azonosított állatfaj közvetítésével került át az
emberre.
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nepszava.hu – 2020. július 12.

Csapra vertek minket: nem
adják fel vérszívók
Aki azt hiszi, már most elviselhetetlen a szúnyoghelyzet, készüljön fel rá, hogy egy hét múlva sokkal ros�szabb lesz: ekkor ér ide az aktualizált egyiptomi tíz csapásból a nyolcadik – a szúnyogjárás.
Hiába lendült milliárdos akcióba a katasztrófavédelem,
a jelek szerint a szúnyogok nem gyengülnek el mindenféle kémiai anyagtól. Vagy ha mégis, akkor annyian
vannak, hogy a táplálékbázis, azaz a lakosság nem érzékeli a vérszívók visszaszorulását. A helyzet annyira
eldurvult, hogy az önkormányzatok kénytelenek saját
kasszájukból finanszírozni mindenféle pluszritkítást.
Zugló, közpark – egy házaspár tollaslabdázik a frissen
nyírt füvön. A koreográfia érdekes, úgy tűnik, mintha a
nő egy speciális magyar táncot kombinálna a játék mozdulataival. Topog, ahogy a csárdás előírja, és időnként
olyan mozdulatokkal csapkodja a lábát, mint aki kalotaszegi legényest ad elő. Pedig nem, csak mozgás közben
is erőst gyötrik a szúnyogok. Eger, Szépasszony-völgy,
terasz a pince előtti hegyoldalon – az ülés komoly nehézségeket okoz, a vádlit hullámokban támadják a vérszívók. A bor viszonylag tempós bevitele nem segít, a
szúnyogokat a növekvő alkoholtartalom nem riasztja el.
(A pálinka benyelése után sem.) Siófok, parti sétány – a
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csendes ejtőzésnek annyi a kora estében, az embernek
nincs elég keze a hessegetéshez, csapkodáshoz, a szúnyogok bizonyulnak erősebbnek, számosságukkal képtelenség mit kezdeni.

Árvíz helyett monszun
A jelek szerint többé nincs különbség az ország régiói,
megyéi között, legalábbis, ami a szúnyogot illeti, minden vidék lakói egyaránt szenvednek. Annak ellenére,
hogy a katasztrófavédelem hivatalos kommunikációja szerint folyamatosan irtják (a szakzsargon szerint:
gyérítik) a vérszívókat. A szúnyogok kordában tartása
egyébként 2013 óta állami feladat, ugyanis akkor a hatalmas dunai árhullámot követően olyan mennyiségű
rovar kelt ki, hogy az addigi szúnyogfelelősök, az önkormányzatok képtelenek voltak megbirkózni a feladattal.
Most viszont úgy tűnik, a központi gyérítés kevés, számos település maga lendült akcióba. Így tett például a
XVIII. kerület is. Igaz, ez a hely extrém példának számít,
ugyanis itt a katasztrófavédelem nem csinált semmit.
A hivatalos verzió szerint azért, mert nem kaptak ilyen
irányú bejelentést. Ez azt jelenti, hogy Pestszentlőrinc és
Pestszentimre vagy roppant türelmes/érzéketlen emberek lakóhelye, vagy a katasztrófavédelem nem érzékeli
a gomolygó szúnyogokat. Megjegyzendő, a fővárosban
több kerület járt hasonlóképpen, úgyhogy a főváros is
igénybe vette egy piaci szúnyogirtó cég szolgáltatásait.
De az is előfordult, hogy az illetékesek jöttek, láttak és
ritkítottak, de ez sem segített. Így járt például Óbuda,
amely két gyérítés után arra készül, hogy maga is szembeszáll a szúnyogokkal. (A katasztrófavédelem mentségére szóljon, hogy ugyan áradás most nem pörgette meg
a szúnyogszaporulatot, de a heteken át tartó, monszunszerű esőzéseknek hasonló hatása volt.)

A neheze csak most jön
Összesen eddig mintegy 460 településen próbálták
visszaszorítani a vérszívókat, de meglehetősen kevés
sikerrel. És a jelek szerint a neheze hátravan: a szúnyogcsúcs a jövő hét vége felé várható. Persze addig
folyamatosan zajlik a gyérítés, ám a hullám nagyságán (értsd: az egyedszámon) érdemben nem változtat,
ugyanis a magyar gyakorlat nem a prevencióra helyezi
a hangsúlyt. A szúnyogokat kémiai és biológiai úton is
lehet ritkítani. Az előbbi módszer a levegőbe permetezett idegméreggel csak a repülő szúnyogokat pusztítja el,
az utánpótlást nem, így ez szinte egy szélmalomharc. A
természetvédők által is preferált biológiai irtás lényege,
hogy egy olyan, talajlakó baktériumot juttatnak a vizekbe, amely elpusztítja a szúnyog lárváit, és csakis azokat.
Ez a módszer nem veszélyes más állatokra, szemben a
kémiaival, ami elpusztít minden olyan rovart, amely az
adott időpontban éppen a levegőben van. Így fordulhatott elő, hogy tavaly Sopronban méhek estek áldozatául
a méregnek, bár a legtöbb helyen időben figyelmeztetik
a méhészeket, hogy zárják el a mézgyűjtő állatkáikat.
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Zümmögő vírusrepülők
A szúnyogok által terjesztett fertőzések a világ egyes részein tízezrek halálát okozzák. A nyugat-nílusi láznak
vagy a sárgaláznak a WHO becslései szerint évente 50
ezernél is több halálos áldozata van. A maláriát is fertőzött szúnyogok terjesztik, de azt a betegséget nem vírus,
hanem parazita okozza. Az éghajlati viszonyok változásával, a meleg, párás környezetnek hála, idővel ezek
a rettegett betegségek is felüthetik fejüket Közép-Európában. „Valószínű, hogy a következő években egyre
több orvos találkozik majd olyan fertőzésekkel, amikkel
eddig csak a trópusi betegségek osztálya foglalkozott. Ez
logikus, hiszen egyre inkább alkalmas az éghajlat arra,
hogy itt is megéljenek a betegségeket terjesztő szúnyogok” – erről korábban Póta György, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke beszélt lapunknak. A
szakemberek szerint a trópusi betegségeket terjesztő
ázsiai tigrisszúnyog idővel egyre nagyobb számban fordul majd elő Magyarországon is. Az állat legalább 22-féle
vírust terjeszthet, tavaly júniusban a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpontja arra is figyelmeztetett: Európában már kimutatták belőle a sárgaláz vírusát, a nyugat-nílusi vírust, a japán encephalitis
(agyvelőgyulladás) vírusát, továbbá potenciális terjesztője a Zika-vírusnak is. Mielőtt azonban mindenki trópusi betegségektől kezdene rettegni, fontos különbséget
tenni terjesztés és hordozás között. Egy szúnyog csak
akkor terjesztheti a betegséget, ha hordozza is, vagyis találkozott a fertőzéssel. Vagyis egy aktív, járványos
időszak nélkül nem tudja megfertőzni az embert, hiszen
nem hordozza a kórokozót. A tigrisszúnyog mellett más
fajok is veszélyesek lehetnek. A koreai szúnyognak például 2017-ben már sikerült áttelelnie Pécsett, és terjedni is kezdtek a városban. Ez a rovar szívférgességet, egy
agyvelőgyulladásos betegséget, a japán encephalitist, a
nyugat-nílusi lázat és a Zika kórokozóját is hordozhatja.

Három a bevándorló
Magyarországon egyébként ötven plusz három szúnyog
faj él, utóbbi három, az ember által behurcolt, délkeletázsiai fajok csoportjába tartozik, nem őshonosak. Ke
menesi Gábor virológus, a Pécsi Egyetem Szentágothai
János Kutatóközpontjának szúnyogokra szakosodott
mun
katársa szerint az új fajokról egyáltalán nincs
az egész országra kiterjedő felmérés, így nem tudni
róluk sokat. „Ez tipikusan olyan probléma, ahol álla
mi szerepvállalásra lenne szükség. Nincs országos
fel
mérés arra vonatkozóan, hogy mely fajok hol és
milyen egyedszámmal fordulnak elő. Enélkül a kutatók
sötétben tapogatóznak, miközben a kivéreztetett Nem
zeti Népegészségügyi Központban szinte hobbiból dol
goznak, majdhogynem saját pénzen. Akkor is, mikor
komoly gondot okoz, hogy megjelentek az invazív
fajok” – nyilatkozta a szakember tavaly.

Ízlés dolga
Érdekes, de a vérszívók egyébként nem szeretnek minden vércsoportot ugyanannyira. A 0-s vércsoporttal
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rendelkezőket gyakrabban támadják meg, és az is számít, hogy a bőr milyen illatot bocsát ki. Az édesebb illatot jobban kedvelik. Ha valaki például olyan ételeket
eszik, amik a bőrön is kiválasztódnak – ilyen például a
fokhagyma –, az csökkentheti a csípések számát. (Bár ez
tudományosan egyelőre nem bizonyított egyértelműen
– viszont a legendák szintén a fokhagymát tartják hatékony vámpírriasztónak, úgyhogy megeshet, a markáns
fűszernövény minden vérszívó esetében beválik.)

nepszava.hu – 2020. július 15.

Kockázatos vérszívók: egyre
nagyobb bajokat okoz egy
szúnyogcsípés
A szúnyogok nem kellemes esti partnerek, de leginkább
az általuk terjesztett betegségek miatt szükséges ritkításuk. Az ellenük leghatásosabb kémiai szer ártalmas, a
biológiai gyérítés gyakorlata még gyerekcipőben jár.
A klímaváltozás miatt egyre nagyobb egészségügyi kockázat lesz egy szúnyogcsípés a következő évtizedben. Az
átlaghőmérséklet növekedése miatt olyan szúnyogfajok
jelentek meg az országban, mint a koreai csípőszúnyog,
az ázsiai bozótszúnyog és az ázsiai tigrisszúnyog, amik
súlyos betegségeket képesek terjeszteni. A más élőlények mérgezése mellett ezért sem mindegy, hogy a kifejlett szúnyogok ritkítására, vagy a lárvákra fókuszál a
rendszer - olvasható Darvas Béla, a Magyar Ökotoxikológiai Társaság elnöke blogján. Magyarországon a közegészségügyi szakemberek 2014 óta célzottan vizsgálják
a behurcolt szúnyogfajok elterjedését, és három olyan
fajt észleltek, melyek eredeti élőhelye Délkelet-Ázsia.
Az ázsiai bozótszúnyog és a koreai szúnyog már megtelepedett, de az ázsiai tigrisszúnyogot csak pontszerűen
tudták kimutatni néhány településen. Miután csak kis
számban és kis területen vannak jelen, ezért jelenleg
nincs számottevő járványügyi kockázatuk - áll a Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatójában. Bizonyos szúnyogfajták a dengue, a sárgaláz, a csikungunya,
a zika, és a nyugat-nílusi láz vírusait képesek terjeszteni, a HIV-vírust és az Ebolát nem. A WHO közleménye
szerint nincs tudományos bizonyítéka annak, hogy a
szúnyogok a koronavírust emberről ember képesek átvinni. Egyrészt a legújabb és egyre biztosabbnak tűnő
kutatási eredmények szerint a SARS-CoV-19 legfőképp
a kilélegzett cseppecskéken, aeroszolokon tud szóródni,
másrészt, bár előfordulhat, hogy szúnyogok megcsípnek olyan embert, akinek a vérében ott az új koronavírus, azt nem tudják egy másik csípésnél egyszerűen
csak tovább adni, ahhoz maguknak is meg kellene fertőződniük. Ez napokig tartana, miközben a vírusoknak
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el kellene jutniuk a szúnyog szervezetében azokhoz a
nyálmirigyekhez, amelyek váladékát befecskendezik
a megcsípettek szervezetébe. Ehhez azonban több akadályt kéne a vérszívók szervei között átlépniük, amire
nem képesek. Vannak olyan vírusok, amik megtanulták ezek a leküzdését, az új koronavírus egyelőre nem
tartozik ezek közé, így elpusztul a szúnyog bélrendszerében. Új, tömeges szúnyogok terjesztette járványoktól
tehát nem kell félnünk, de a szúnyogokat gyéríteni azért
kell, ha kiirtani nem is tudjuk őket, ami egyébként ökológiailag sem lenne hasznos. Simon Gergely a Greenpeace vegyianyag szakértője lapunknak elmondta, hogy a
deltametrin, illetve olyan kémiai hatóanyagok légi úton
való kiszórása, amelyek a kifejlett szúnyogokat támadják, ez évben már nem lehetséges. Április 1-jét követően
egyetlen kémiai irtószer juttatható ki földi szórással, ez
a Phobi Fenox EC rovarirtókoncentrátum. Ennek ható
anyaga nem annyira mérgező a vízi állatokra, mint a
deltametrin, ami ráadásul több mint 99,5 százalékban
más rovarokat pusztított el és a hüllőket, halakat is károsította. Ezért a biológiai védekezést kell egyre inkább
előtérbe helyezni, ennek során egy bacilussal fertőzik
a szúnyoglárvákat, ami megmérgezi őket, mielőtt kifejlődhetnének. A levegőből is szórható, és csak a szúnyoglárvákat támadják meg. Ausztriában egy időben ingyen is osztottak flakonokban biológiai irtószert, hogy a
lakosok megbarátkozzanak használatával. A szúnyogok
jó része kis pocsolyákban, kerti tavacskákban, akár kidobott edényekben összegyűlt esővízben tölti lárvaéletét, ezekben hatásosan lehet ellenük védekezni egyénileg, kisebb kiszerelésű biológiai szerekkel. A ház körül
sincs szükség a rovarok széles körét elpusztítani képes
kémiai rovarirtókra. Hasznos lenne az új biológiai szerek
megismerésének, használatának elősegítsége akár állami programok révén is. Vranesics Csaba, a kártevőirtókat tömörítő Magyar Egészségügyi Gázmesterek Egyesületének elnöke a G7-nek úgy fogalmazott: a biológiai
gyérítés arányának növelése üdvözlendő, de lényegesen
bonyolultabb, összetettebb műveletről van szó, ami a
kezelt területek tulajdonosainak együttműködése nélkül nem lehet eredményes.

Kémiai irtással a betegség terjesztése ellen
A kémiai gyérítés során világszerte a deltametrin nevű
szert használják rovarirtásra gyapot– és kávéültetvényeken, illetve kifejezetten szúnyogirtásra azokban a
régiókban (főleg Afrikában), ahol a szúnyogok súlyos
vagy halálos betegségeket is terjesztenek. A deltametrin a hidegvérű állatok idegrendszerére hat akkor is, ha
megeszik a szert, és akkor is, ha a bőrükre kerül. A WHO
a közepesen mérgező anyagok közé sorolja. A sok deltametrin növeli a figyelemzavar kockázatát. A kutatók
szerint a fejlődő idegrendszerben megváltoztatja a dopamin nevű hírvivő molekula anyagcseréjét.
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