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Preambulum 

Békésszentandrás vezetői számára kompromisszummentes célkitűzés az 

Önkormányzat kezelésébe tartozó területek, intézmények folyamatos és 

korszerű rágcsálómentesítési munkálatainak biztosítása. Az elmúlt évek 

tapasztalatait és a következő időszak elvárásait összegezve, új, tervszerű, a mai 

kor elvárásainak eleget tevő stratégia kidolgozása mellett döntöttek annak 

érdekében, hogy a település lakossága a rágcsálók által zavartalanul élhesse 

mindennapjait. 

 

1. Rövid áttekintés 

Az élővízzel, nagy kockázatot jelentő mezőgazdasási területekkel övezett 

településekre nézve fokozott veszélyt jelentenek a rágcsálók. Az urbanizáció, a 

globális felmelegedés, a rágcsálók számára előnyös és kedvező feltételeket 

teremt a fennmaradás, a túlélés és a szaporodás tekintetében egyaránt. A 

változásokra jól reagáló, rendkívül intelligens rágcsáló (Rattus norvegicus) 

invazív fajként, pillanatok alatt foglal el és vesz birtokba új területeket. 

Elképesztő ellenálló-, és alkalmazkodó képességének köszönhetően a 

legszigorúbb védekezések és rágcsálóirtó csalétkek ellenére is folyamatos a 

jelenléte az emberi környezetben. A hagyományos készítmények, és eljárások 

gyakran már hatástalanok a kialakult rezisztencia miatt. A korábban bevett 

technológiákat felül kell bírálni és új, komplex védekezést kell végrehajtani 

annak érdekében, hogy hatékony módon lehessen védekezni a rágcsálók ellen. 

A szakmai egyeztetés során megállapítást nyert, hogy a rágcsálók elleni 

védekezést szolgáló komplex stratégia kidolgozásához, szükséges és 

elengedhetetlen alapfeltétel a rágcsálók település szintű elhelyezkedését, 

populációs attribútumait rögzítő adatbázisra. 
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2. Integrált rágcsálóirtás (IPC) 

Az IPC  egy olyan döntési folyamat, amely a hosszú távú megoldások elérése 

érdekében, több módszer kombinálásával nem csak felszámolja az aktuális 

ártalmat, hanem meg is akadályozza a kártevők újbóli előfordulását. Olyan 

optimális kártevőirtási rendszert tesz lehetővé, amely egyesíti 

a kártevők életmódjáról és környezeti feltételekről, a fertőzés kiterjedéséről és 

mértékéről, valamint a megszüntetésére kiválasztott vegyi módszer esetleges 

veszélyeiről gyűjtött információkat annak érdekében, hogy a kártevők ártalmát 

az ember és környezete számára a legkisebb veszélyt jelentő módon 

szüntethesse meg. 

Az IPC során a megelőzés érdekében, az adott objektumban a veszélyes 

területek nyomon követhetők (monitorozhatóak). A fertőzöttség korai 

felfedezése ismeretében az ártalom egyszerűbb módszerekkel, kevesebb 

irtószer felhasználásával környezetkímélőbb módon megszüntethető. 

Az IPC semmi esetre nem jelenti a vegyi módszerek alkalmazásának teljes 

mellőzését, mert a kártevő ártalom felszámolása, a kártevő-mentesítés ezek 

nélkül a gyakorlatban nem kivitelezhető. 

A szakmai irányelvek figyelembevételével minden egyes adott helyen 

előforduló kártevő (esetünkben: patkány) elleni a védekezésre vonatkozóan 

egyedi IPC programok készíthetők, melyek során a kártevőirtó szolgáltató és a 

megrendelő között kölcsönös információkon alapuló szoros együttműködés 

kialakítása szükséges. Az IPC terv elkészítésének alapfeltétele a rágcsálótérkép 

felvétele. Természetesen, önmagában is hasznos alkalmazás, mivel egy adott 

időszakra,- és területre vonatkozóan adatokat biztosít, a rágcsálófertőzöttség 

aktuális helyzetéről.  
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3. Rágcsálótérkép 

A rágcsálótérkép az integrált védekezési rendszerbe illeszkedő, és annak alapját 

képező alapadatot szolgáltató adatbázis. A hatékony és korszerű védekezés 

végrehajtásához elengedhetetlen információkat tartalmazza. Lényege, hogy egy 

adott területen az extrudált technológiával készült irtószermentes rágcsáló 

felmérő kocka alkalmazásával egyszerűen és gyorsan kimutatható a rágcsálók 

(patkányok, egerek) jelenléte anélkül, hogy a kezelt területre felesleges 

irtószert kellene kijuttatni. A kihelyezett készítmény visszaellenőrzése során 

megállapítható, hogy területen van-e, ha igen milyen mértékű rágcsálójelenlét. 

További információt hordoz a kockán található rágásnyom, illetve 

rágásnyomok. Elsődleges információként adatokat kapunk arról, hogy az adott 

területen milyen kártevővel és mekkora populációval állunk szemben.  

 

3.1. Módszertan 

A település területeit zónákra osztottuk. Az adott zónákban egyenletesen 

elosztva mérőpontokat alakítottunk ki.  

A nagy kiterjedés miatt további subzónákat alakítottunk ki ott, ahol a 

fogyásmennyiségek további lebontását igényelték az adott területnek. 

Az egyes zónákat a későbbiekben, a monitoring rendszer teljes kiépítése és 

folyamatos működtetése esetén célszerű előre egyeztetett városrészenkénti 

lebontásban megadni és ábrázolni.  

Ezáltal minden városrész, vagy kerület önállóan nyomon követheti az aktuális 

helyzetet, költségek és várható költségek alakulását. 
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1. ábra: Zónakialakítás 
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A mérőpontok egyéni azonosítóval lettek ellátva. (utca, házszám, illetve 

jellemző azonosítási pont, pl: Cevus Vágóhíd) 

Cím Data 1. Work Data 2. Work Data 3. Work 

Lehel utca 1. november 23.  Györfi L. december 7.  Györfi L. december 14. Györfi L. 

Tapasztalat (fogyás) 100,00% 25% 25% 

Észrevétel Élővizes határ szakasz  (fotó: 2016-11-23), azonosító szám 16/2016) 

Megjegyzés Közterülettel határos rizikófaktor 

 

2. ábra: Attribútumok felvétele 

Az alábbi adatok kerülnek rögzítésre: kihelyezés és ellenőrzések dátumai, 

munkavégző azonosítója, feltöltés/fogyás mértéke %-ban kifejezve*, 

észrevételek, megjegyzések, esetleges fényképfelvételről szóló adatok.  Az 

adatok digitálisan kerülnek rögzítésre és hozzáadódnak az adott mérőpont 

adatbázisához. Így a település teljes területére kivetülő monitoring rendszert 

hoztunk létre.  

Ezáltal minden zónából, és mérőpontról azonos mennyiségű, adekvát adatot 

kaptunk meg a kihelyezett készítmény fogyásadataira vonatkozóan. 

* %-os kalibrálással a különböző méretű csalétkek is egységesíthetőek, így a 

rágcsálótérképet folyamatosan vezetve mindig egzakt módon lehet kimutatni a 

rágcsálópopuláció mértékét. 

Ezen kívül a szer-rotáció elvét betartva, időnként az irtószermentes csalétket is 

kockázatmentesen le lehet cserélni.  

Fontos követelmény, hogy a teljes, vizsgálatba bevont területen, egy vizsgálati 

időintervallumban mindig azonos csalétek legyen kihelyezve, az értéktorzulások 

elkerülése érdekében!  

 



7 
 

3. ábra: A mérőpontok kialakításának sematikus modellje 
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A mérőpontok kijelölésénél arra törekedtünk, hogy a korábbi bejelentések, a 

saját eddigi felvett adatbázis, valamint az Önkormányzat javaslatait 

alkalmazzuk. Így a közterületekkel határos, potenciális rágcsáló gócpontok 

origójából kiindulva, onnan lineárisan kalibrálva lettek kijelölve a monitoring 

állomások. A kihelyezések négy alaptechnika szerint történtek: 

1. Zárható, műanyag etetőládában történő telepítés.  

 

 
 

 

 

 

   

 

1. kép 

2. Határ szakaszos zöldterületen, horizontális vagy vertikális telepítés. 

   

2.-3. kép 
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3. Szennyvízaknákba történő rögzített, vertikális telepítés. 

 

4. kép 

5. Csapadékvíz aknákba történő rögzített, horizontális vagy vertikális telepítés. 

 

 

5. kép 
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A controll ellenőrzések során a fogyás/feltöltés mennyiségét rögzítettük az 

adatbázisba. Kérdéses esetben - amikor nem lehettet egyértelműen eldönteni, 

hogy leázás, lemállás vagy rágás következtében tűnt el teljesen a csalétek- 

minden adatfelvételnél rágcsáló fogyasztást rögzítettünk.   

Ez okozhat túlméretezést a rágcsálótérkép kimutatásában, de ilyen rövid 

időintervallum alatt nem lehet tökéletesen pontos paramétereket, teljes 

biztonsággal megadni. Így inkább a túlméretezés irányába indultunk el, a 

túlbiztosítás mindig jobb elve alapján. Bonitálással, a rágcsálónyomok alapján 

megállapítottuk, hogy vándorpatkányok (rattus norvegicus) fogyasztottak a 

csalétekből.   

 

 

6. kép 
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A fogyás/feltöltés mennyiségei alapján, három kategóriára kalibráltuk a 

megfigyelésbe bevont területeket: 

 

- Rágcsáló-mentes területek (szín jelölést nem kapott) 

 

 

- Rágcsálók által potenciálisan fenyegetett területek (szín jelülés: a 

kiemelés szerinti világos barna)  25%-75% közötti fogyásmennyiségek 

 

 

 

- Rágcsálók által elfoglalt terület, gócpont (szín jelülés: a kiemelés 

szerinti piros)  75% feletti fogyásmennyiségek 

A vektorokat (várható rágcsáló inváziós irányokat → szimbólummal jelöltük. 

A begyűjtött adatokat két controll ellenőrzés felméréseiből kaptuk meg. Ez 

önmagában kevés ahhoz, hogy egy tételes raszter térkép készülhessen el, 

melyen az egyes zónák jól látható módon, tól-ig határokkal megjelölve legyenek 

felvezetve.  

A mostani felvezetések nem tartalmaznak tól-ig kategóriákat, de kellő 

információt szolgáltatnak az áttekintésre, valamint megfelelő adatbázissal 

bírnak a rágcsálótérkép további működtetéséhez.  
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3.2. Externáliák 

A felmérés során igyekeztünk minden olyan külső körülményt is figyelembe 

venni, ami a helyi adottságok sajátja. Olyan hatásokat, melyek folyamatosan 

befolyásolják vagy befolyásolhatják a település patkánypopulációit és az 

ellenük való védekezést. Ezeket három kategóriára bontottuk: 

 természetes externáliák 

 mesterséges externáliák 

 pozitív externáliák 

3.2.1. Természetes externáliák 

A település földrajzi adottságai hatással vannak a rágcsálókra. A nagyközség 

közigazgatási területén található, vagy határos élővizes szakaszok, a szintén 

határos nagykiterjedésű mezőgazdasági területek, valamint a fás, bokros 

zöldterületek kedvező megtelepedési helyek a rágcsálók számára. A települést 

érintő, vagy átszelő nyílt vízfolyások hossza és magas száma potenciális 

rizikófaktor a patkányok megtelepedése és elszaporodása tekintetében. A 

rágcsálók megtelepedésének, és elszaporodásának ideális feltétele, hogy fenti 

zónák nemcsak, hogy határosak egymással, hanem átfedésben vannak 

egymással Békésszentandráson. A patkányok túlélést nagyban segítette az 

elmúlt évek enyhe téli időjárása. A település határában található ipari 

objektumok (köztük, ipari méretű élelmiszer-feldolgozó üzem) szintén 

elősegítik a külterületeken lévő rágcsálók invázióját. 
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8-9. kép: elhanyagolt magánterületek 
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3.2.2. Mesterséges externáliák 

Kiemelkedő rizikófaktort jelentenek a rendezetlen, elhanyagolt 

magánterületek. Valamint az háziállattartó porták relatív magas száma. Ezek a 

körülmények egyaránt kellő életteret jelentenek a patkányok számára. A 

magánterületeken fészkelő patkánypopulációk zavartalanul támadhatják a 

közterületeket.  

A települést övező nyílt vízfolyások és a település urbanizációs határszakasza 

között elhelyezkedő zónában a fölművelés, állattartás, kiskertes jellegű 

ingatlanok, valamint a nyílt csatorna szintén potenciális tenyészőhelyek 

sokaságát biztosíthatja a rágcsálók számára. Ezen területekről akadály nélkül 

tudják inváziós kísérleteiket végrehajtani a kártevők. Fokozza a problémát, hogy 

amennyiben az invázió vektora a település irányába mutat, gyakorlatilag a 

rágcsálók akciórádiusza a település centruma felé hat. 
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10-11. kép: háztáji állattartás 

 

Összegezve, a rágcsálók tekintetében adott egy kedvező földrajzi feltételekkel 

bíró település, ahol a behurcolkodás (megtelepedés) feltételei biztosítottak. 

Adott az ideális időjárás az elszaporodásra, és a potenciális patkányfészkek 

akciórádiuszán belül lakossági területek találhatóak.  

 

3.2.3. Pozitív externáliák 

A patkányok populációjának, Békésszentandrás nagyközség közigazgatási 

területén elviselhetőségi küszöbszint alatti tartásának érdekében, a 

döntéshozók számos erőfeszítést tettek. Az intézményekben szervezett, 

folyamatos, vegyszeres rágcsálóirtás folyik. Továbbá a lakossági észrevételek, 

bejelentések kapcsán azonnali, haladéktalan intézkedéseket rendeltek el és a 

lakosság tájékoztatása, figyelemfelhívása folyamatos. 
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4.  A felmérés eredményei  

A felmérés tervezése során a monitoring rendszer felállítását (bázis pont) 

követően, egy alkalommal történő visszaellenőrzést terveztünk.  

Azonban a visszaellenőrzés során, több monitor pontnál nem lehetett 

egyértelműen megállapítani, hogy rágcsálófogyás, vagy vízlemosódás 

következtében tapasztaltunk fogyásadatokat. Ezért egy újabb ellenőrzést is 

beiktattunk. Kérdéses esetben (lásd: 10 oldal) rágcsálófogyásként regisztráltuk 

a visszamérés eredményét. Ez okozhat némi túlzást a rágcsálófertőzöttség 

mértékének megállapításában, de a túlbiztosításhoz rendelt védekezés jobb, 

mint az alábecsült populáció elleni védekezés mértéke. Felmérésünk adatbázisa 

elemzésekor, és a javaslatok megtételekor a „kellő hatékonyság és szükséges 

védekezési szint” megállapításának elvét tartottuk szem előtt. 

A rágcsálótérképen a jobb áttekinthetőség érdekében csak azokat a zónákat 

tüntettük fel, ahol az elviselhetőségi küszöbszint feletti rágcsálójelenlétre utaló 

adatokat kaptunk. Felvezetésre került továbbá, a lehetséges inváziós irányok 

jelölése. Ezek az irányok a legvalószínűbb területfoglalási sávokat jellemzik. 

A két controll ellenőrzés önmagában természetesen, mindössze tájékoztató 

adatokat képes nyújtani. Átfogó, akár utcánkénti lebontásban elkészített 

kimutatásra csak folyamatosan fenntartott monitoring rendszer működtetése 

esetén van lehetőség. 

 A felmérés eredményeit három ábrán jellemezzük: 

- 1. ábra: a rágcsálók jelenléte 

- 2. ábra: potenciális gócpontok területei 

- 3. ábra: várható inváziós irányok 

 



17 
 

 

1. rágcsáló jelenlét területi megoszlása 
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2. potenciális gócpontos területek 
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3. várható fertőzési irányok 
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5. Eredmények összegzése 

Az 1. ábrán került felvezetésre a közigazgatási területen kialakított monitoring 

mérőpontok áltál regisztrált adatok alapján kimutatható rágcsáló gócpontok 

elhelyezkedése, száma és kiterjedése. 

A sematikus ábrázolás tájékoztató jellegű. Részletes mélyelemzés elkészültéhez 

további időszakok vizsgálati eredményei szükségesek. Mindazonáltal a 

területen rögzített adatok, a helyszínek bejárása alapján megállapítható, hogy a 

gócpontok kialakulását az alábbi szempontok segítik elő: 

- földrajzi adottságok (nyílt vízfolyások, fás, bozótos zöldterületek, 

mezőgazdasági területek nagy kiterjedése (71799318 m2 külterület), 

zártkertek mértéke (1191175 m
2
) 

- háziállatok, lábasjószágok háztáji tenyésztése 

- háborítatlan területek a települést övező zöldterületeken.  

A hátráltató körülmények ellenére, a nagyközség döntéshozóinak meghozott 

intézkedéseinek köszönhetően a település közigazgatási területén 

összességében sikerült az elviselhetőségi küszöbszint alatt tartani a 

patkánypopulációs mértéket. 

A gócpontok/potenciális gócpontok azonban rizikófaktort, fenyegetést 

jelentenek. Az elmúlt évek téli időjárása rendkívül kedvező volt a rágcsálók 

szempontjából. A településre jellemző körülmények és a korábbi időszak 

időjárása egyaránt elősegítheti egy robbanásszerű populációs növekedés 

(gradáció) bekövetkezését, ami rapid inváziós kísérletekben nyilvánulhat meg. 

A gócpontokból kiinduló, várható felülfertőzési irányokat a 3. ábrán 

szemléltettük. 
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6.  Összegzés 

A bevezetőben már említésre került, hogy a kiterjedt földrajzi területű 

városokban a világ minden pontján gondot okoz a rágcsálók jelenléte. A mai 

tudásunk szerint, a patkányok jelenlétének, populációs mértékének elérhető 

szintjét és az ellenük való védekezés eredményét, az elviselhetőségi küszöb 

elérése jelenti.  

A rágcsálók jelenlétét és mértékét sok tényező befolyásolja. Békésszentandrás 

Nagyközség közigazgatási területén több kedvező feltétel is biztosítja a 

rágcsálók megtelepedését. Az illetékesek kellő határozottsága, szakmai 

jártassága, és a feladat kezelésére irányuló hozzáállása lehetővé tette, hogy 

átfogó, tájékoztató képet alkothassunk a településen található rágcsálók 

fajtájáról, elhelyezkedéséről, populációs mértékéről. 

Összességében megállapítható, hogy a településen elviselhetőségi 

küszöbszint alatti a rágcsálók jelenléte. 

A jelenlévő rágcsáló populációk, elkülönülten, egy-egy gócterületeken érhetőek 

tetten, kitörési kísérletet nem tapasztaltunk. 

Az esetlegesen bekövetkező kitörési irányokat az új területek elfoglalásának 

elve (a vándorpatkányra jellemző inváziós stratégia) alapján jelöltük be. 

A gradáció tényleges bekövetkeztét, két felmérésből álló adatok alapján nem 

lehet biztonságosan megítélni. Esélyét nagyban befolyásolja az előttünk álló tél 

időjárása, és nagyban növeli, hogy jelenleg nincs szervezett, vegyszeres 

védekezés a közterületeken, csatornarendszerekben.  
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Javaslatok 

1. Közterületek, csatornarendszerek negyedévente történő preventív, 

vegyszeres védelme. 

2. A felülfertőzést jelentő gócpontos, fertőzött magánterületek 

tulajdonosainak, kezelőinek értesítése a rágcsálóirtások kötelező 

elvégeztetéséről, ennek elmulasztása esetén hatóságilag elrendelt 

rágcsálóirtás végrehajtása. 

3. Negyedévente ~ 100 darab lakossági ingatlanon végrehajtott vegyszeres 

rágcsálóirtás. (rászorultsági elv-, területi elv alapján) 

 

 

Felajánlás 

 

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatával való hosszú évekre 

visszatekintő korrekt együttműködésünkre való tekintettel, igény esetén 

díjmentesen vállaljuk, hogy a meglévő adatok, a személyes helyi tapasztalatok 

alapján elkészítjük „Békésszentandrás Nagyközség Integrált 

Rágcsálómentesítési Tervét”.  

Az Integrált Rágcsálómentesítési Terv a műszaki tartalom mellett, tájékoztató 

díjkalkulációt is tartalmaz a könnyebb tervezhetőség érdekében. 

 

 

 

Gyula, 2016-12-16                                Leel-Őssy Gábor                        

                                                                                                   egészségügyi gázmester,   

                                                                                                        agrár-szakmérnök 
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1. számú melléklet 

(Az 1. számú mellékletben, néhány jellemző példán keresztül kerülnek 

bemutatásra az egyes elhanyagolt, vagy üresen álló területek patkányinváziós 

területfoglalásának, majd gócponttá válásának tipikus esetei.)        
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