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A nyár  derekán  egy  jelentõs, 
az  átlagost  meghaladó  árhul-
lám  vonult  le  a  Dunán,  ennek 
hatására  szaporodtak  el  a  szú-
nyogok.  Az  árhullám  után  a 
szél  szétfújta  az  élõsködõket 
mindenfelé,  nem  csak  a  víz-
partokon  –  indokolta  a  szú-
nyoginváziót  Tajti László,  az 
ÁNTSZ  Közép-magyarországi 
Regionális  Intézetének  bio-
lógusa.  Budapesten  folyama-
tosan  irtják  a  szúnyogokat. 
Minden munkahét  elsõ  három 
munkanapján  a  kijelölt  terüle-
ten  terepjáróról  irtanak,  július 

28–29.  tájékán pedig  légi  irtást 
is  terveznek,  amely  egyszerre 
nagyobb  területet  érint  majd. 
Augusztus 20.  elõtt  is  lesz  légi 
irtás, és ha szükséges, utána is – 
mondta a biológus. Egyúttal azt 
is elmondta, hogy a szúnyogcsí-
pések  nem  okoznak  fertõzést, 
ezért  az  inváziónak  nincsen 
járványügyi  jelentõsége,  de  az 
állatokra – elsõsorban a kutyák-
ra – veszélyes lehet. 
Olvasónkat azonban nyilván-

valóan  az  érdi  helyzet  érde-
kelte,  ezért  tájékoztatást  kér-
tünk  a  Polgármesteri  Hivatal 

illetékesétõl, Kovács József  kör-
nyezetvédelmi  munkatárstól, 
akitõl  megtudtuk:  Érd  terüle-
tén  évente  négy,  esetenként  öt 
alkalommal végeznek szúnyog-
gyérítést.
– Ez a kifejlett  rovar  (imágó) 

ellen  légi,  illetve  földi  úton, 
kémiai  irtószerekkel  és  a  lár-
vák  ellen  biológiai  készítmé-
nyekkel  való  védekezésbõl  áll. 
A kezelést  igénylõ  területek 
alapvetõen  nedves  élõhelyek, 
az  idõszakosan  vízzel  borított, 
illetve lassú vízfolyások melletti 
területek, Duna-ártér és környé-
ke; összesen 376 hektár.
–  Idén  azonban  az  elmúlt 

évekhez  képest  korábban  és 
nagyobb  számban  jelentkeztek 
a szúnyogok…
–  Igen,  és  a  Duna  legutóbbi 

áradása és az erõs felmelegedés 
hatására  jelenleg  is  nagy  szám-
ban vannak jelen. Az elõzõ négy 
évben  az  elsõ  beavatkozásra 
május 20. után került sor. Idén, 
tekintettel  elsõsorban  az  Érd 
Ófaluban  élõ  lakosság  részérõl 
érkezett panaszokra már április 

második  felében  a  kezelendõ 
területre  irányítottuk  a  kezelés 
optimális  idõpontját  és  helyét 
megállapító  szakcéget,  akivel 
erre,  illetve  az  elvégzett  gyé-
rítést  végzõ  társaság  munkájá-
nak értékelésére, azaz a gyérítés 
hatékonyságának megállapításá-
ra  szerzõdést  kötöttünk.  Ebben 
az  évben  elõször  alkalmaztunk 
külön  erre  a  feladatra  szakem-
bert.  Ennek  megfelelõen  –  bár 
a  hatékony  beavatkozást  aka-
dályozó  idõjárási  körülmények 
miatt a tervezetnél kicsit késõbb 
–  már  május  8-án  sor  került 
a  légi  úton  (repülõgéprõl  való) 
gyérítésre, május  11-én  pedig  a 
földi (gépkocsiról való) gyérítés-
re  s  a  lárvák  kifejlõdését  meg-
akadályozó  biológiai  védeke-
zésre.  Az  idei  elsõ  beavatkozás 
ennél  többszörösen  nagyobb: 
800 hektárnyi területet érintett.

– Van erre a városnak elég 
pénze?
–  A város  költségvetésében  a 

csípõszúnyogok  elleni  védeke-
zésre megállapított keretbõl évi 
négy  alkalommal  tudunk  keze-

Fertõzést nem okoz, de az állatokra veszélyes lehet

Szúnyoginvázió
Nem lehet kimenni a kertekbe a szúnyogoktól már 
fényes nappal sem. A háziállatok szenvednek a 
csípésektõl, az emberek pedig nem tudnak dolgozni a 
kiskertekben, nem ápolhatják növényeiket. Az önkor-
mányzat a tavasz végén a sportpálya rendezvényéhez 
kapcsolta a szúnyogirtást. Most ismét valami jeles 
alkalomra várunk? – írta levelében az Érdi Újság 
szerkesztõségébe Antal Gabriella érdi lakos.

Bajban a kutyák? 
Állatorvosok véleménye szerint már Magyarországon is terjed két olyan parazita, amelyet 
szúnyogok közvetítésével kaphatnak el a kutyák. Az egyik a bőr alatt okoz fonálférget, a 
másik pedig a szívben élősködik – ez utóbbi a veszélyesebb. A szív megbetegedését okozó 
paraziták miatt a kutya fáradékony és levert lehet. Az állatorvos vérvételből, szívultra-
hanggal vagy EKG-vizsgálattal meg tudja állapítani, hogy az állat fertőzött-e. 

A bőr alatt jelentkező fonálféreg nem okoz komolyabb panaszokat, de károsítja a kutya 
szervezetét, ezért védekezni kell ellene parazitairtó szerrel, amely a már kifejlett férgeket 
is elpusztítja.

A szúnyogok többsége egyébként nem fertőző. Ha mégis jelentkeznek a tünetek a 
kutyán, akkor az állatorvos mindkét féregfajtát egyszerűen ki tudja mutatni. 

lést  végezni.  Az  egyes  keze-
lésekre  május,  június,  július, 
augusztus  hónapokban  került, 
illetve  kerül  sor,  többnyire  a 
hónapok közepén. A gyérítések 
költségeinek térítésére a Magyar 
Turizmus  Zrt.  kistérségi  szintû 
támogatási  forrását  is  igénybe 
vesszük.
–  A vállalkozók  jelenleg  is 

az  Országos  Epidemiológiai 
Központ  által  engedélyezett 
szereket  használják,  s  betart-

ják  a  vonatkozó  jogszabályok 
egészségügyi, biológiai, környe-
zetvédelmi  elõírásait.  Emellett 
folyamatos a gyérítésre használt 
vegyszerek környezetre, emberi 
egészségre, más élõ szervezetek-
re gyakorolt hatásának vizsgála-
ta, s több készítményrõl, illetve 
kijuttatási  eljárásról  derült  ki, 
hogy e tekintetben kedvezõtlen 
hatásúak.  A jelenleg  használt 
szerek  is  rövidesen  leváltásra 
kerülnek. 
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A csípések az emberek számára nem jelentenek járványveszélyt


