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Parazitákkal a szúnyogok ellen

Az eljárás lényege, hogy nagyszámú terméketlen hím szúnyogot eresztenek szabadon, ami a
populáció összeomlását eredményezi – írja a hirado.hu [1] a New Scientistre hivatozva.
A kantoni kísérlet volt a legutóbbi, amellyel bizonyították, hogy hasonló eljárásokkal kordában
lehetne tartani a rovarok elszaporodását.
Erre az egyik lehetséges mód a paraziták felhasználása. Az egyik kísérletben a Wolbachia baktériumnemzetséget használták, amely tipikusan ízeltlábúakat fertőz.
Amikor ezzel a parazitával fertőzött hímek párosodnak nem fertőzött nőstényekkel, a baktérium
megakadályozza őket a szaporodásban.
Ez azt jelenti, hogy ha azzal a Wolbachia baktériumtörzzsel fertőzött hím egyedeket engednek
szabadon, amelyek a helyi szúnyogoknál nem találhatók meg, ugyanolyan hatás érhető el, mintha
sterilizálnák őket. Ezt a kísérletet már több helyen lefolytatták a világon, köztük legutóbb Miamiban.
A kínai kísérletbe háromféle baktériumtörzset vontak be, mivel az ázsiai tigrisszúnyog már eleve
fertőzött volt két törzzsel. Egy másik lehetséges mód a nőstények kiválogatása. A Wolbachia
baktériumokkal végzett kísérlet egyik hátulütője, hogy ha véletlenül egy nőstényt is megfertőznek a
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baktériumtörzzsel, és az fertőzött hímmel párosodik, a módszer már nem működik.
A nőstények 99 százalékát lehetséges mechanikusan kiválogatni, mivel bábként nagyobb méretűek
a hímeknél,
viszont a fennmaradó egy százalékot egyenként át kell vizsgálni, ami rendkívül költséges folyamat.
Xi kutatócsoportja azonban arra jött rá, hogy alacsony dózisú sugárzással sterilizálni lehet a
fennmaradó nőstényeket anélkül, hogy a hím egyedeknek ezzel ártanának. Ezáltal pedig sokkal
költséghatékonyabbá válik a folyamat.
A szúnyogok sterilizálása jóval környezetbarátabb lenne, mint a rovarirtó szerek használata. Xi terve
szerint a Wolbachia baktériumokat a sugárzással kombinálva jó eredményeket lehetne elérni a
komoly vírusokat terjesztő fajok megfékezésében.
Hazánkban egyelőre nem alakult ki stabil populációja az ázsiai tigrisszúnyognak, amely a betelepült
fajok közül a legtöbb kórokozót terjeszti. Ahhoz, hogy veszélyes betegségekkel fertőzzön, előbb egy
stabil populációra lenne szükség.
A katasztrófavédelem szerint
2020-tól megszűnik Magyarországon a kémiai szúnyogirtó szerek légi kijuttatása,
„a lárvagyérítésre alkalmazható biológiai készítményt viszont csak kisebb mértékben érinti a
változás, korlátozásokkal ugyan, de továbbra is felhasználható marad légi kijuttatással azokon a
helyeken, ahol földi eljárással az nem megvalósítható.”
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