
 
 

 
TISZAÚJVÁROS CSÍPőSZÚNYOG HELYZETE 2009. ÉVBEN 

        ÖSSZEFOGLALÓ 
 
 

1. Bevezetés 
 
Tiszaújváros, a Sajó, Tisza folyók találkozása mellett helyezkedik el. Tiszaszederkény 

városrész szélső házai a Sajó hullámtéri gátja közvetlen közelében épültek.  A Sajó, Tisza 

folyók vízállásának emelkedésekor, a hullámteret elönti az árvíz, kedvező feltételeket adva az 

árvízi (Aedes/Ochlerotatus nemzetség) szúnyogfajok fejlődésének. A hullámtéren található, 

állandó és változó vízállású természetes és mesterséges vizek kiváló Házi szúnyog (Culex 

pipiens, Culex modestus) és Maláriaszúnyog (Anopheles maculipennis, Anopheles claviger, 

Anopheles hyrcanus) lárva tenyészőhelyek.  

Tiszaújváros és térsége csípőszúnyog-együttese: 

Folyók és árterületei: Idetartoznak a Tisza és mellékfolyói árterületének az a része, amelyet a 

folyók csaknem minden évben elöntenek. Uralkodó fajok a Gyötrő, Oldalfoltos,-és a 

Hullámtéri szúnyogok.Ezek együtt 80-90% teszik ki az itt élő szúnyogoknak. A folyók árterén 

a fajok száma kicsiny, az egyedszám viszont rendkívül nagy. (Mihályi 1963.)  

Magyarországon 49 csípőszúnyog fajt ismerünk (Culicidae család), ebből 7 Malária 

szúnyogfaj tartozik az Anophelinae alcsaládba és 42, ebből 1 biotóp/változat (Culex pipiens 

molestus) a Culicenae alcsaládba. 

  
Törzs: Ízeltlábúak 

(Arthropoda)  

Osztály:Rovarok 
(Insecta) 

Rend:Kétszárnyúak 
(Diptera) 

Család: Igazi szúnyogok 
(Culicidae) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcsalád: Anophelinae Alcsalád: Culicinae 



Folyók ártereihez közel elhelyezkedő települések csípőszúnyog ártalma, nagyban függ a 

folyók áradásaitól, annak mértékéről. Az árvízi csípőszúnyogok pete alakban telelelnek át. A 

nőstény petéit egyesével nem a vízre, hanem a talajra rakja le, ahol az esőzések, áradások, 

esetleg hóolvadás alkalmával, vagy a talajvíz emelkedésekor előbb-utóbb víz alá kerül. A pete 

hosszú ideig, akár évekig (5-7 év) életképes marad. Téli vizekben fejlődése nem indul meg, 

csak akkor, amikor a tavaszi nap a vizet felmelegíti (8.40C felett). Tavasszal, a pete-lárva-báb-

imágó fejlődés a hűvösebb időjárás miatt 2-3 hét, nyáron 1-2 hét lehet, a hőmérséklettől 

függően.  

 

Az árvízi csípőszúnyogok közül az Aedes vexans (Gyötrő szúnyog) okozza a legnagyobb 

ártalmat. Nevéhez méltóan agresszíven támadja az embert, csípése fájdalmas. A Gyötrő 

szúnyog ideális időjárási körülmények között 1 km-t képes megtenni egy éjszaka alatt. Aktív 

migrációval (repüléssel) a faj nősténye heti 5-7 km-t képes megtenni. Bizonyos kedvező 

időjárási körülmények között passzív migrációval (szél segítségével) 20 km-t meghaladó 

távolságokra is eljuthat (Becker et al. 2003). Clarce, (1943) az USA-ban Ae. vexans 

nőstényeket talált a tenyészőhelytől 22 km-re, Gjullin, Stade (1950) és Mohring (1969) 48 

km-re (Becker et. al 2003). Ezek szélsőséges adatok, de azt bizonyítják, hogy szúnyoginvázió 

esetén a folyók árterületeitől távolabb elhelyezkedő települések sem lehetnek biztonságban.  

 

A csípő szúnyogok tömeges kifejlődőséhez rövid idő és kis tér szükséges, de az 

ökoszisztémák széles palettáján életképesek (Seidel 2008.). A Gyötrő szúnyog nősténye egy 

alkalommal 100 petét helyez el a növényekre, vagy a nedves talajra. Áradások után, a 

visszamaradt pocsolyákban, nem ritka a 100 db lárva/liter darabszám, az árterületi 

tenyészőhelyeken, így 100 millió lárva fejlődhet ki 1 hektáron (Becker et. al 2003.). Ilyen 

tömegű csípőszúnyog bevándorlása, a lakott területekre, már komoly szúnyogártalmat 

okozhat. 

2. Tiszaújváros csípőszúnyog helyzete 2009-ben. 

 

Tiszaújváros csípőszúnyog tenyésző helyei: 

Tiszaújváros közelében elhelyezkedő természetes vizek jellemzői (Dévai et al. 1993, 1998 

nyomán) és elhelyezkedésük Tiszaszederkény városrésztől: 

Természetes vizek: 

Nagy folyó: Tisza (872 m) 

Kis folyó: Sajó (1.200 m) 



Hullámtéri pocsolyák (150-400 m) 

Talajvizes pocsolyák (150-400 m) 

Csapadékvizes pocsolyák (100-400 m) 

Mesterséges vizek: 

Ér: Morotva csapadékcsatorna (160 m) 

Mesterséges kisvízfolyás: AES Erőmű üzemvíz csatornák (872 m) 

Mocsár típusú mesterséges állóvíz: Morotva-tó (391 m) 

Kistó típusú halastó: Berkes-tanya (3.100 m) 

Tömpöly típusú mesterséges állóvíz: Berkes-tanya anyagnyerő helyek (2.700 m) 

 

Szúnyogirtás 

Kémiai szúnyogirtás: 

Repülő egyedek (imágók) gyérítése, földi géppel, vagy légi járművel, a rovarok 

idegrendszerére ható szerekkel. Magyarországon jelenleg, csak a piretroid típusú deltametrin 

hatóanyagú készítmények engedélyezettek. Alapvető előnyük az, hogy gyors irtást 

biztosítanak. „Azonban az ismételt alkalmazások - pl. a kezeletlen területekről történő 

visszafertőződés miatt - magas költségük túl drágává teszik az imágóirtókat” (Becker et. al 

2003). Még ennél is fontosabb, hogy az imágóirtók, széles spektrumú rovarirtó szerek, 

melyek a célba nem vett (non target) szervezetekre is negatív hatást gyakorolnak.  

Biológiai csípőszúnyog gyérítés: 

Bioracionális lárvairtók: A bioracionális gyérítés felhasználja a rovar saját biológiáját, 

fiziológiáját és ökológiáját egy eredményes irtási módszer kifejlesztésére. A bioracionális 

irtószerek három általános kategóriába tartoznak: 

1. Biológiaiak – a szúnyogok természetes ellenségeit (pl. szúnyoglárva evő halakat) vetik be, 

vagy a számukat növelik a lárvák élőhelyein a szúnyogok visszaszorítására. 

2. Mikrobiológiaiak – baktériumok (Bacillus thuringienis sp. israelensis, Bacillus 

sphaericus), gombák (Legenidium spp.) vagy egyéb patogének. 

3. Biokémiai szerek – IGR-ek (rovarnövekedést szabályzók), mint a kitinszintézis-gátlók 

(difluorbenzuron) vagy juvenil hormon analógok/juvenoidok (metoprén). Ezek az anyagok 

nagyon szelektívek, a gerincesekre kevésbé mérgezők és kis mennyiségekben alkalmazzák 

őket. 

Magyarországon a mikrobiológiai szúnyoglárva irtók közül, a Bacillus thuringienis sp. 

Israelensis H-14 szerotípusa, által termelt fehérjetoxint tartalmazó készítmények vannak 

engedélyezve, pl.: Vectobac 12AS folyékony és P99 granulátum készítmények.   



2009. évi szúnyogirtás 

A Tisza, Tiszapalkonyánál 2009. március 12-én meghaladta az 500 cm-t, a Morotva csatornán 

beömlött a megáradt folyó (I. fok) és elöntötte a város melletti árteret. A márciusi időjárás 

miatt a kiáradt víz nem érte el a 100C hőmérsékletet, ezért az árvízi szúnyoglárvák nem 

fejlődtek, de az alacsonyabb részeken, mélyedésekben megmaradt a Tisza apadása után is.  

 

Tiszaújváros 1. árvízi szúnyogláva gyérítése: 

A Tisza Tiszapalkonyánál 2009. április 4-én elérte a 448 cm-t, a Morotva csatornán beömlött 

a megáradt folyó és a márciusi áradástól kisebb mértékben elöntötte a város melletti árteret. 

Az áprilisi eleji időjárás melegebb volt a sokévi átlagtól, ezért a kiöntésekben gyorsan 

felmelegedett a víz, a déli órákban, a napos helyeken elérte a 200 C hőmérsékletet, az árvízi 

szúnyoglárvák fejlődésének kedvezve. 

 

Magyarország 2009. április havi hőmérséklete, a sokévi átlaghoz viszonyítva 

 
2009. április 8-án 38-42 db/liter L1 fejlettségű szúnyoglárvákat gyűjtöttünk: 

Napos fekvésben: Gyötrő szúnyog (Aedes vexans) lárvák 

Árnyékos, fákkal cserjékkel benőtt területeken: Hullámtéri szúnyog (Aedes rossicus) lárvák 

2009. április 10-14 között háti géppel biológiai szúnyoglárva irtót, (Vectobac 12 AS) 

juttattunk a tenyészőhelyekre 1 liter/hektár dózissal, 42 hektáron. 

 

 

Tiszaújváros 2. árvízi szúnyogláva gyérítése: 

 



Az áprilisi időjárás a sokéves átlaghoz képest melegebb volt, ezért a magasabb hegyekben 

intenzíven megkezdődött a hóolvadás és az április 3-i áradást újabb követte. A Tisza 

Tiszapalkonyánál 2009. április 16-án elérte a 452 cm-t, a Morotva csatornán beömlött a 

megáradt folyó és az előzőhez képest nagyobb mértékben elöntötte a város melletti árteret. 

 

 

 

 
 
 
A mélyebben fekvő legelőket is elöntötte az árvíz, itt a sekély 20-30 cm-es kiöntésekben 210 db/liter 

L2 fejlettségű Gyötrő szúnyog (Aedes vexans) lárvát gyűjtöttünk. A korábban biológiai lárvairtóval 

kezelt területeken ettől kevesebb 10-12 db/liter lárvaszámot figyeltünk meg. Itt is a Gyötrő szúnyog 

(Aedes vexanas) dominált, de Hullámtéri szúnyoglárvákat (Aedes rossicus) is találtunk. 

 

 
 

210 db/liter Aedes vexans szúnyoglárva a tocsogós helyeken 



 
2009. április 22-23 között háti géppel biológiai szúnyoglárva irtót, (Vectobac 12 AS) 

juttattunk a tenyészőhelyekre 1 liter/hektár dózissal, 53 hektáron. 

 

Magyarországon makacsul tartja magát az a dogma, hogy a biológiai lárvairtás 3-5 X drágább, 

mint a kémiai imágóirtás. Ez igaz is területegységre/hektárra vonatkoztatva, de a lárvák jól 

behatárolható kis területen tenyésznek és százszor nagyobb területekre képesek bevándorolni. 

A lakosság nyugalma érdekében, árvízi szúnyoginvázió esetén, az ismételt betelepülések 

miatt, ekkor már szükséges 2-3 alkalommal a kémiai irtás elrendelése. Kis tenyész területek, 

gyalogosan, földi géppel, vagy kishajóból történő biológiai lárvairtása, igen gazdaságos és 

hatékony lehet. Előnye: 

• Gyorsan bevethető, a lárvakelés ütemének megfelelően 

• Cserjékkel, fákkal benőtt területeken, közvetlenül a tenyésző vizekbe juttatható 

• Minimális az elsodródási veszteség 

• Időjárási körülmények (szél) kevésbé befolyásolják 

• 95% feletti hatékonyság is elérhető 

• Földi kijuttatáskor nem szükséges szakhatósági engedély (természetvédelmi területek 

kivételével), így nem csúszhat meg a védekezés 

• Alacsony költségvonzat  

Az alábbi ábrán, azt mutatjuk be, hogy kisebb területeket érintő kettős áradás után, a 

szúnyoglárva tenyészőhelyeket gyalogos módszerrel, Bti lárvairtó szerekkel 2x kezeltük, ha 

nem történik meg a biológiai szúnyoglárva irtás, az ártérről bevándorló kifejlett vérszomjas 

árvízi szúnyogok miatt, minimum két alkalommal el kellett volna rendelni a légi kémiai irtást. 

 

árvizi szúnyogok elleni védekezés 
költségösszehasonlítása Tiszaújváros 2009. 
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Árvízi szúnyogok elleni védekezés: 

alkalom időpont Bti lárvairtó 

1 2009. április 10-14 
Vectobac 12 
AS 

2 2009. április 22-23 
Vectobac 12 
AS 

 

 

2009. április 1-től október 10-ig, aszályos időszak köszöntött be Tiszaújvárosban, a felszíni 

időszakos vizek nyár végére kiszáradtak. Újabb áremelkedés nem következett be, így csak a 

vízre petéző csípőszúnyog lárvák ellen kellett lárvairtót használni. 

Tiszaújváros 2009. évi csapadék mennyisége
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Vízre petéző szúnyogfajok, Tiszaújvárosban: 

Culex nemzetség: 

Culex pipiens pipiens (Linnaeus, 1758) Dalos szúnyog 

Culex modestus (Ficalbi, 1890) Foltos szúnyog 

Anopheles nemzetség: 

Anopheles maculipennis (Meigen 1818) Foltos maláriaszúnyog 

Anopheles claviger (Meigen, 1804) Sárga maláriaszúnyog 

Anopheles hyrcanus (Pallas, 1771) Tarkaszárnyú maláriaszúnyog 

Culiseta nemzetség: 

Culiseta annulata (Schrank, 1776) Gyűrűs szúnyog 

 

Vízfelszínre petéző szúnyoglárvák elleni védekezés, gyalogosan és kishajóból 

alkalom időpont Bti lárvairtó 

1 2009. május 16-20 
Vectobac 12 
AS 



2 2009. június 16-19 
Vectobac 12 
AS 

3 2009. július 11-19 
Vectobac 12 
AS 

4 2009. augusztus 7-12 P99 granulátum
 

 

2009-ben, Tiszaújvárosban fogott csípőszúnyogok: 

Lárva állapotban gyűjtött fajok: 

Aedes nemzetség: 

Aedes vexans (Meigen, 1818) Gyötrő szúnyog 

Aedes rossicus (Dolbeshkin, 1930) Hullámtéri szúnyog 

Ochlerotatus nemzetség: 

Ochlerotatus sticticus (Meigen, 1838) Oldalfoltos szúnyog 

Culex nemzetség: 

Culex pipiens pipiens (Linnaeus, 1758) Dalos szúnyog 

Culex modestus (Ficalbi, 1890) Foltos szúnyog 

Anopheles nemzetség: 

Anopheles maculipennis (Meigen 1818) Foltos maláriaszúnyog 

Anopheles claviger (Meigen, 1804) Sárga maláriaszúnyog 

 

Csípés közben, vagy csapdával fogott csípőszúnyog imágók: 

Aedes nemzetség: 

Aedes vexans (Meigen, 1818) Gyötrő szúnyog 

Aedes rossicus (Dolbeshkin, 1930) Hullámtéri szúnyog 

Ochlerotatus nemzetség: 

Ochlerotatus sicticus (Meigen, 1838) Oldalfoltos szúnyog 

Culex nemzetség: 

Culex pipiens pipiens (Linnaeus, 1758) Dalos szúnyog 

Culex modestus (Ficalbi, 1890) Foltos szúnyog 

Anopheles nemzetség: 

Anopheles maculipennis (Meigen 1818) Foltos maláriaszúnyog 

Anopheles hyrcanus (Pallas, 1771) Tarkaszárnyú maláriaszúnyog 

Anopheles hyrcanus var. pseudopictus Tarkaszárnyú maláriaszúnyog változat 

Culiseta nemzetség: 



Culiseta annulata (Schrank, 1776) Gyűrűs szúnyog 

 

 

Ártéren, csípés közben fogott imágók 
2009. május 9-15. között

 62%

 29%

 9%

Aedes vexans
Aedes rossicus
Aedes modestus

 
A mikrobiológiai szúnyoglárva irtó szerekkel nem tudjuk az árvizes területeken az összes 

csípőszúnyog lárvát elpusztítani, ez nem is lehet a cél. Elég, ha 80%-a elpusztul, mert a 

maradék  20% már megél a hullámtéren és csak kis egyedszámuk vándorol be a lakott, 

számukra kedvezőtlen területekre.  

ABC (American Biophysics Trap) Mosquito csapda fogása 2009. évben
 pulzáló fény + szívó ventillátor + Octenol attraktans + C02 

Tiszaújváros/Tiszaszederkény
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Tiszaújváros csípőszúnyog együttese 2009. évben

23%

67%

10%

Anopheles sp.
Culex sp.
Aedes sp.

 
Légi kémiai ULV imágó szúnyogirtás: 

időpont irtószer dózis mennyiség 
2009. július 31. K-OTHRIN 0,6 L/ha 1000 ha 
2009. augusztus 

28. K-OTHRIN 0,6 L/ha 1000 ha 
 

Lakóházak udvarain, az esővízgyűjtő hordók, kerti tavak, kidobott edények és autógumik 

kiváló tenyészőhelyei a Culex pipiens (Dalos szúnyog) fajnak. A naptól felmelegedő vizekben 

gyorsan elszaporodnak és évente 5-7 nemzedékük is, lehet. Előszeretettel húzódnak be a 

lakásokban és éjszakai zümmögésükkel/dalolásukkal zavarják az alvást. A Culex pipiens 

elsősorban madarak vérével táplálkozik, de a Culex pipiens molestus (Házi szúnyog) biotópja, 

az embert is agresszíven támadja a lakásokban. Ez a szúnyogfaj felelős a Nyugat Nílusi Láz 

(WNV) madarakról-emberre történő terjesztésében. Kampányt kezdtünk, hogy a lakóházak 

tulajdonosai számolják fel az udvaraikon lévő tenyészőhelyeket. 1.400 db szórólapot 

juttattunk el az ingatlantulajdonosokhoz és térítésmentesen 20 grammos kiszerelésű P99 

biológiai szúnyoglárva irtó granulátumot biztosítottunk. 

Házilagosan felhasznált P99 biológiai szúnyoglárva irtó granulátum: 

városrész db
Tiszaújváros kertváros 72
Tiszaparti városrész 20
Szederkényi városrész 44
összesen: 136

 



3. Összefoglalás: 

Folyók ártereihez közel elhelyezkedő települések csípőszúnyog ártalma, nagyban függ a 

folyók áradásaitól, annak mértékéről. 2009-ben, tél végén a Tisza vízgyűjtő területein kevés 

hóvízkészlet halmozódott fel, így tavasszal, csak kisebb áradások keletkeztek, a Tisza és 

mellékfolyói mentén. A tavaszi és nyári hónapok kevés csapadékot hoztak, a Kárpátokban 

sem volt intenzív esőzés. Ezek az időjárási körülmények nagyban hozzájárultak, ahhoz, hogy 

nem alakult ki Tiszaújvárosban szúnyoginvázió. A tavaszi elöntésekben fejlődő csípőszúnyog 

lárvákat sikeresen gyérítettük Vectobac 12AS mikrobiológiai lárvairtóval. A nyár folyamán a 

városhoz közel elhelyezkedő tenyészőhelyeket kezeltük Vectobac 12AS folyékony és P99 

granulátum lárvairtókkal, alacsony szinten tartva a csípőszúnyog populációt, így a lakott 

területeken sem okoztak kellemetlenséget a szúnyogok. Gyalogosan, kishajóból, vagy földi 

géppel kijuttatva a lárvairtó készítményeket, a jelentős költségmegtakarítás és kiváló 

hatékonyság mellett, minimális mértékű szerveszteséggel számolhatunk. Nyár közepétől, dús 

vegetációban, célszerű lárvairtó granulátumot kijuttatni. A granulátum súlyánál és méreténél 

fogva képes áthatolni a tenyészőhelyeket borító növényzeten, így jóval nagyobb arányban 

juttatjuk ki a hatóanyagot a célterületre, mint a kipermetezett folyékony szuszpenziónál. A 

biológiai lárvairtás nagy előnye, hogy még a kikelésük előtt, kis területen el tudjuk pusztítani 

a vérszívó csípőszúnyogokat, ezzel jelentősen csökkenthetjük a kémiai szúnyogirtások 

számát.  
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