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A  BM  Országos  Katasztrófavédelmi  Főigazgatóság  Gazdasági  Ellátó  Központhoz  (1149
Budapest, Mogyoródi út 43.) 2019. május 23. napján érkezett  ,, a 2018. augusztusi (23-a
helyett  30-án elvégzett)  szentendrei deltametrines szúnyoggyérítés szakértői elrendelésének
dokumentumával  kapcsolatos  közérdekű  adat  kiadása”  iránti  kérelmével  kapcsolatban  az
alábbiakról tájékoztatom:

A csípésszámlálási adat megadása a korábbi adatigény alapján teljesítésre került.

A 2018. év 32. hétre tervezett munkák szakértői indokolása alapján a Dunakanyar Régióban
közepes szúnyogártalom alakult ki, mely ellen légi-, és földi kémiai kezelés volt javasolt. Az
időjárási körülmények miatt a légi imágógyérítés elhalasztásra került. 

A 2018. év 34. hétre tervezett munkák szakértői indokolása alapján a Dunakanyar Régióban a
korábbi  magas  esti  hőmérsékletek  miatt  elmaradt  kezelések  pótlása  került  betervezésre,
amelyek ugyancsak a szakértői indokolás alapján az időjárási körülmények miatt 2018. év 35.
hétre átütemezésre kerültek.

A Dunakanyar Régióban végzett lárvatenyészőhelyek megfigyelésének szakértői véleménye
alapján  az  ártereken  előforduló,  humán  szempontból  számottevő,  szervezetten  kezelhető
tenyészőhelyek területei szárazak, ezért biológiai gyérítés nem volt szükséges. A térségben a
csípésszámokat  a  korábbi  időszakokból  visszamaradt,  BTI  készítményekkel  kis  méretük,
elszórt elhelyezkedésük és nehéz megközelíthetőségük (magánterületeken való elhelyezkedés)
miatt nem kezelhető, mikro-tenyészőhelyekről (dendrotelmák, kis kiterjedésű természetes és
mesterséges vízterek) kirepült imágók okozták. 
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