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2010. június 14-15 között tartotta meg konferenciáját Budapesten, az Európai Kártevőirtók 

Szövetsége (CEPA) Europest 2010 elnevezéssel. A konferencián közel húsz ország 

szakemberei vettek részt, de érkeztek Ausztráliából és az USA-ból is. A konferencia fő témája 

két rettegett vérszívó rovar volt. Az ágyi poloskák rohamos terjedése és a globális 

felmelegedés hatása a szúnyogok fejlődésére és a szúnyogok által terjesztett betegségek 

terjedésére. 

 

Az ágyi poloska (Cimex lecturalis) régi-új kártevő, a fejlett világban, az 1940-es években már 

felszámolták terjedését, de 2005-től ismét rohamosan terjed Európában és Amerikában. Ennek 

oka lehet a megnövekedett utasforgalom és a Kelet-Európai munkavállalók nagy száma. Az 

ágyi poloska gyakran, az alacsony jövedelműek otthonaiban fordul elő, de ma már az öt 

csillagos szállodák rettegett réme is lett. Rejtőzködő élősködő a falak repedéseiben, 

szekrények réseiben, matracokban húzza meg magát, éjszaka a test melegére és a széndioxid 

kilélegzésére találja meg áldozatát, az alvó embert. Csípése igen kellemetlen, fájó és viszkető 

érzést vált ki. Gyakran passzív úton terjed, használt bútorokkal, elsősorban ágybetétekkel 

terjed. Ha használt ágyat vásárolunk és utána kellemetlen csípéseket, tapasztalunk, 

gondoljunk az ágyi poloska megjelenésére. Lehet, hogy valaki pont ezért adta el olcsón az új 

bútorát. Nyaralás után is tapasztalhatunk ilyen jelenséget, a szállodában megbúvó kártevőt 

bőröndünkkel szépen hazahozzuk a lakásunkba. Az USA több államában tilos a használt bútor 

kereskedése, vagy lomtalanításkor az utcára tevése. A kártevő kiirtása, lassú és költséges. 

Tömblakásos házakban, az ágyi poloska elfertőzheti a szomszédos lakásokat is.  Felderítésére 

használnak idomított ebeket, vagy csapdákat. A csapdák tartalmazhatnak csalogató 

anyagokat, vagy szén-dioxidot. Ezek alkalmasak a kártevő monitorozására, de egyben 

hatékonyan gyérítik az ágyi poloskát. A rovarirtó szerek közül a szerves foszforsav-észter 

hatóanyagú szereknek a legjobb a hatásfoka és a tartamhatása, de több országban korlátozták 

felhasználását. A piretroid típusú szerek, a melegvérűekre kevésbé toxikusak, de hamar 

lebomlanak és a rezisztencia is gyorsan, kialakul. Stephen Dogget az Ausztrál Westmead 

kórház entomológusa szerint a kártevő irtó szereket a gyártók az ágyi poloska régi törzsére 

tesztelik, ezekre hatásosak is, de a lakásokba már megjelentek az új rezisztens törzsek és 

ezekre már kevésbé hatékonyak az irtószerek. Az ágyi poloska nem tűri a meleg, vagy 

alacsony hőmérsékletet, ezért a kártevőirtó vállalkozások próbálkoznak fagyasztásos vagy 

magas hő terápiával.      



A globális felmelegedés és a megnövekedett áruforgalom miatt több trópusi szúnyogfaj jelent 

meg és telepedett meg Európában, a közegészségügyi szakemberek legnagyobb rémületére. 

Ezekről számolt be, Achim Kaiser, az Európai Szúnyogirtó Szövetség Végrehajtási Igazgatója 

és Dr. Claudio Venturelli az Olaszországi, Cesena város közegészségügyi intézetének 

munkatársa.  Az ázsiai tigrisszúnyog (Aedes albopictus Skuse, 1894)) terjesztheti a sárgaláz, 

dengue, chikungunya és nyugat nílusi vírusokat. Európában először Albániában észlelték 

1979-ben, ide feltehetőleg áruszállítással jutott Kínából. 

 

ázsiai tigrisszúnyog (Aedes albopictus) 

 Az 1990-es évek elején, Észak-Afrikából használt autógumikkal behurcolták Olaszországba. 

Elterjedt Nyugat-Franciaországban, Spanyolországban és Horvátországban. 2005-ben 

Hollandiában és Szlovéniában. 2007-ben Németországban, az A5 autópálya parkolójában 

fogtak ázsiai tigrisszúnyogot. Feltételezhető, hogy Olaszországi nyaralásból lakókocsival 

hazatérő nyaralók hozták magukkal. 2009-ben Máltán is azonosították a tigrisszúnyogot. A faj 

olyan területeken tud meghonosodni, ahol a nyári középhőmérséklet 18 
0
C feletti, a téli 

középhőmérséklet -3 
0
C-tól nem hidegebb és legalább évi 500 mm csapadék esik.  Várható, 

hogy ez a csípőszúnyog faj Európa több más országában is megjelenik.  

A faj terjedési képességét növeli, hogy a lárvatenyésző helyeket tekintve igénytelen, valamint, 

hogy a tojásai jól tűrik a kiszáradást. Minden nőstény szúnyog, képes vérszívás után petéket 

rakni, egy alkalommal 40-80 darabot. A kutatók laboratóriumban megállapították, hogy 

egymást követő hét cikluson keresztül, képes petéket lerakni, így egy nőstény 350-450 darab 

petét tud produkálni egy szezonban. Az ázsiai tigrisszúnyog rosszul repül, tenyészőhelyétől, 

csak 200 méterre távolodik el, a talajtól egy méteres magasságban repül. Igazi „házi 

szúnyog”, a lakások közelében lévő mesterséges vízgyülemlekben szaporodik, ezért fontos, 

hogy a lakosság is tegyen meg mindent, a védekezésben, ahol ez a faj már elszaporodott. 
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ázsiai tigrisszúnyog tenyészőhelye, a pangó vizes esővízgyűjtő 

 

„kedvenc” szaporodó helye, az autógumik belseje 

 

és a cserép alátétek 

Elterjedésében bizonyítottan nagy szerepet játszott a használt autógumik nemzetközi kereske-

delme és az élő növényi szaporítóanyagok szállítása, szerencsebambusz (Dracaena 

sanderiana) szállítmánnyal terjedt el Hollandiába és az USA-ba. A szabad ég alatt tárolt 

gumiköpenyben felgyülemlő esővíz megfelelő élőhely a lárvák számára, amelyek akár néhány 

nap alatt kifejlődhetnek. Táplálkozási szokására jellemző, hogy elsősorban az embert támadja 

meg a kora reggeli és az esti órákban, azonban több emlős- és madárfaj is potenciális 

gazdaállata.  

 

A chikungunya szó szuahéli nyelven „görnyedt járást” jelent, mely a betegségben szenvedő 

ember mozgását írja le.  A vírust először 1953-ban izolálták egy tanzániai betegben. 2007-

ben, Olaszországban már végleg megtelepedett a tigrisszúnyog, Indiából, repülőgéppel 



érkezett egy chikungunya vírussal fertőzött személy és a szúnyogoknak köszönhetően, 

Ravenna tartományban, háromszázan fertőződtek meg, pánikot keltve a lakosságban, egy 89 

éves ember a betegségben meghalt.  
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