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A Magyar Kullancsszövetség Közhasz-
nú Egyesület  a Margitszigeten tartott
sajtótájékoztatót. A viztoronyhoz köze-
ledve, ahol az esemény zajlott, két ha-
talmas „kullancs” fogadta a  szép szám-
mal megjelent újságírókat. A játékos be-
vezetõ után komoly dolgokról esett
szó. Többek között megtudhattuk  dr.
Kapiller Zoltán egyesületi elnöktõl,
hogy  a Magyarországon a kullancsok
családjának mintegy 42 faja honos, de
igazán veszélyes mintegy tucatnyi,
amely nem válogat, és minden „vérrel
üzemelõ” lényt támad. Hogy az elmúlt
évszázadban a hazai telkes-belföldi
„kutya turizmus”  nagyban hozzájárult
ahhoz, hogy ma már a közparkokban
sem lehet biztonságban az ott pihenõ
felnõtt és gyermek. A támadás többnyi-
re légi úton történik, és a szem nélküli
„vak” kullancsok fentrõl vetik rá magu-
kat leendõ áldozatukra. A szemmel ren-
delkezõ vérszívók alulról kapaszkod-
nak fel áldozatukra. Ilyen például a ku-
tyakullancs (Dermacentor reticulanus),
amely õshonos a somogyi legelõkön és
a Hortobágyon. 

Fontos tudnivalók:
– A kullancs székletében is vannak

kórokozók. A széklet beszáradása után
az felporzik, s így a közelben lévõ em-
ber vagy háziállat a por belégzésekor
légúti fertõzést szenved. A bõrsebbe
került széklet is fertõz.

– Az elhalt kullancs testében élve
maradnak a mikroorganizmusok és a
tetem porladása után is megvan a be-
légzéses fertõzõdés lehetõsége. A szék-
let és a tetem porladás után az állattartó
épületek és a ritkán használt hétvégi
házak takarítása során a fertõzõ por be-
légzésével is okoz fertõzõdést.

– A természetben legelõ birka, kecs-
ke vagy tehén nyers tejének jólesõ kor-
tyolásakor is fertõzõdhet az óvatlan ki-
ránduló a kullancs által a kérõdzõbe ju-
tott kórokozótól.

– A kullancsok terjesztette kóroko-
zókkal fertõzött erdei állatok testvála-
dékaikkal szennyezik a növényzetet- és
a természetes vizeket, ahol közvetett
úton mi is és kedvenc állatunk is fertõ-
zõdhet.

– A fertõzött kullancs vagy ürüléke

lenyelésével is bekövetkezhet a fertõ-
zõdés, elsõsorban kisgyermek vagy ku-
tya esetében.  

Monspart Sarolta a világbajnok tájfu-
tó saját, viszonylag szerencsésen
végzõdõ esetét mondta el a megjelen-
teknek, felhívva a figyelmet az erdõben
járás utáni alapos kullancsvizsgálatra. 

A sajtótájékoztató végeztével Petten-
di Veronika bõséges tájékoztató anyag-
gal látta el az újságírókat.

* * *
Az erdésztudósító – aki élete folya-

mán  több száz kullancsot szedett ki ma-
gából – hazafelé menet elgondolkozott
azon, hogy vajon a társadalomtól  nem
kapnánk-e több elismerést, ha  valamely
szakosztály keretén belül felvilágosító
rendezvényeket szerveznénk, mondjuk
AZ EGÉSZSÉG ÉS AZ ERDÕ  címmel.  Itt
felhívnánk a figyelmet nemcsak az erdõ-
járás örömeire, hanem veszélyeire is,  va-
lamint az erdõben gyûjthetõ – természe-
tesen a vonatkozó jogszabályok figyelem-
be vételével – gyógynövényekre, alkalma-
sint kirándulással egybekötve.
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Monspart Sarolta tájfutó világbajnok Dr. Kapiller Zoltán a szövetség elnöke
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