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A  BM  Országos  Katasztrófavédelmi  Főigazgatóság  Gazdasági  Ellátó  Központhoz  (1149
Budapest, Mogyoródi út 43.) 2019. június 14 napján érkezett „Dunakanyar térség biológiai
szúnyoggyérítésével kapcsolatos közérdekű adat kiadása”  iránti kérelmével kapcsolatban az
alábbiakról tájékoztatom:

A Dunakanyarban található tenyészőhelyek vizsgálata, a korábbi éveknek megfelelően, az idei
szezon kezdetétől folyik. Az első kémiai gyérítésre, részben magánterületeken található, ház
körüli,  illetve erdőterületeken található mikrotenyészőhelyek (aprónál apróbb pocsolyák, a
legkülönfélébb eredetű gödrökben kialakuló vízgyülemek) átláthatatlan hálózatából kirepülő
imágók  ellen  volt  szükség.  Ezen  tenyészőhelyek  biológiai  kezelése,  minden  szándék  és
igyekezet  ellenére,  megvalósíthatatlan  (aki  az  ellenkezőjét  állítja,  az  szakmailag
megalapozatlan  véleményt  tesz).  Az  első  kémiai  kezelés  indokoltságát  erősítette  a  védett
természeti  területekről  kirepülő  imágók  nagy  száma  is  (védett  területeken  a  hatóságok  a
biológiai gyérítést sem engedélyezik).

Amikor  a  Dunán  levonult  árhullámok  elérték,  illetve  meghaladták  azt  a  szintet,  mely  az
ártereken  nagy  összkiterjedésű  ártéri  tenyészőhelyeket  hoznak  létre,  a  szakértői  jelzések
alapján optimális időpontban, biológiai kezelésre került sor (kétségtelenül a kémiai kezelést
követően, de ez az időbeli különbség a fenti okokból fakad). Ennek során, a lombfedettség, a
területek földi módszerrel való járhatatlansága, valamint a szintén kiterjedt, védett státuszú
területek okán, a tenyészőhelyek teljes körű biológiai kezelése nem megvalósítható. A BTI
kezeléssel  (hatóanyag:  Bacillus  thuringiensis  var.  israelensis)  nem  elérhető  területekről
kirepülő  csípőszúnyogok  is  elegendő  háttérterületi  nyomást  alakítottak  ki  ahhoz,  hogy  a
komoly lakossági panaszokat is okozó szúnyogártalom több körben történő kémiai kezelése
váljon szükségessé.
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Tájékoztatom, hogy a települések országos szúnyoggyérítési programban való részvétele nem
kötelező, amennyiben úgy ítéli meg indítványozza az önkormányzatnál a település országos
szúnyoggyérítési programból való kilépését.
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