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A Magyar Turizmus Zrt.-vel kötött szerződésben rögzített célok és feltételek szerint a - korábbi 

évekhez hasonlóan -  a Balatoni Szövetség szervezésében az idén is megtörtént a csípőszúnyogok 

gyérítése a Balaton térségében. A Támogatási Szerződés célja a turizmus élénkítése. Ennek 

érdekében a biológiai és kémiai úton történő csípőszúnyogok elleni védekezés minél szélesebb 

körben és minél nagyobb hatékonysággal történő megvalósulása elsődleges feladat. 

A Balatoni Szövetség a kitűzött cél eléréséhez – közbeszerzési eljárás keretében – a védekezést úgy 

szervezte, hogy független szakértőként a Pannónia Központ Kft. - a tenyészőhelyek -  folyamatos 

figyelésével határozta meg az optimális időt a gyérítési műveletek végrehajtására . 

A gyérítési munkálatokat a Corax-Bioner Zrt. látta el. 
 
A turisztikai program keretében megvalósult gyérítések : 

1. gyérítés : 1200 ha légi biológiai, 
2. gyérítés : 5454 ha légi kémiai, 
3. gyérítés : 5559 ha légi kémiai. 

A Balaton térségében a turisztikai program keretében végzett csípőszúnyog-gyérítések 

hatékonysága 81,0 – 87,0 % közöttiek voltak ( átlag 82,7 % ). 

 
Tekintettel arra, hogy a csípőszúnyogok imágói 5-6 hétig élnek, a korábbi kelésük hatása a Balatoni 

Szövetség településen hosszú ideig fennmaradt. A szúnyogok az ismétlődően visszatérő kánikulai 

periódusokban a magas hőmérsékleti értékek miatt nem csak a szokásos esti rajzási időszakban, de 

szinte az egész éjszaka támadták a szabadban tartózkodókat. A helyzet javítása érdekében 2015. 

június 30. és július 2 között ismét kémiai kezelésre került sor. 

A fentiekkel indokolva szakértői javaslatra – az időközben megkezdődött országos szúnyog-

gyérítési program keretében az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Balaton térségében a 

turisztikai gyérítéshez képest kiterjesztette a területi irtásokat. Ennek eredményeként az országos 

szúnyoggyérítési program keretében a 29. és 35. hét között a Balaton térségében 2000 hektáron légi 

biológiai, 24710 hektáron pedig légi kémiai és 10270 hektáron földi kémiai módszerrel történtek a 

kezelések. 

Az országos program keretében alkalmazott turisztikai gyérítéshez képest megnövelt terület 

kezelése jelentősen hozzájárult a kezelések eredményességéhez. 

A tenyészőhelyek vizsgálata és a csípésszám-mérések alapján megállapítható volt, hogy a korábbi 

kezelések, valamint a csapadékhiányos időjárásnak köszönhetően a humán szempontból jelentős 

fajok lárváinak fejlődéséhez alkalmas körülmények nem alakultak ki, ennek megfelelően a 

csípésszámok mind a háttér-, mind a kezelt területeken rendkívül alacsonyak maradtak. A szezon 

további részében újabb csípőszúnyog-gyérítésre nem került sor. 



 

A turisztikai - és az országos program keretében egyaránt érkeztek hozzánk a kezelt területekre és a 

gyérítésekre vonatkozó kérdések, illetve reklamációk , amelyek megválaszolását – a szakértői 

csoporttal egyeztetve – minden esetben elvégeztük. 

 

Javaslatok : 
 

Az országos átlagnál nyugodtabb szezonokat a Balaton térségében jelentős mértékben köszönhetjük 

annak, hogy a Balatoni Szövetség évről-évre  elvégezteti az állandóan változó lárvatenyésző 

helyekről rendelkezésre álló adatok aktualizálását, mely alapja a költségtakarékos védekezésnek. 

Ezért továbbra is szükséges a lárvatenyésző helyek figyelése és gyakorlati alkalmazása. 

A turisztikai célú csípőszúnyog-gyérítések kisebb költség- környezetterhelésük következtében 

racionalizált célterületek miatt rugalmas, gyors reagálású a kivitelezés.  

Ebben az évben megtakarított összegből a következő évben – optimális időpontban - kora tavasszal 

biológiai kezelés hajtható végre.  

A szúnyog-gyérítési programban résztvevő Önkormányzatok folyó év november hónapban 

megkapják az illetékességi területükre vonatkozó térképet és a szakértők bevonásával, 

közösen alakítjuk ki a védekezésbe bevont területet 2016. évre . 
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