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I, Bevezetés»

A ma élő emlősük minted 35 J-át a rágcsálók alkotják. 

Aa ember szempontjából legjelentősebbek a nagy egyed- 

számu avnantroo patkányok, az emberrel kialakult sokóv- 

ezredes kapcsolatuk miatt. A synautróp rágcsálók az em
ber közvetlen környezetébe!! élnek, az ember termelte és 

gyűjtötte élelmiszert fogyasztják, kárositják, illetve 

az embert számos betegséggel fertőzhetik.

Synantróp rágcsálónak minősUl a Rattus rattus L, /házi- 

patkány, Rattue norvégicus Bork. /vándorpatkány/, vala
mint a háziegér. Gazdasági és közegészségügyi szempont
ból jelentősebbek a patkányok.
A patkányok ouriök állatok, melyeknek nagy az ökológiai 
valenciájuk. Nagyon jól alkalmazkodnak a környezet vál
tozásaihoz. Alkalmazkodtak a környezet gyors, mestersé
ges megváltoztatásához, éghajlatváltozásokhoz, táplálko
zási lehetőségek számtalan variáciájához, igy kozmopoli
tákká váltak. Az evolúció során kialakult öröklődő adap
tációs készségük révén folyamatosan alkalmazkodnak a vi
harosan korszerűsödő emberi biotépokhoz, de az ellenük 

irányuló irtási eljárásokhoz is. Az alig 30 éve beveze
tett egyes anticoaguláns irtószerekkel szemben bennük 

kialakult örökletes rezisztencia a patkánypopulációkban 

végbemenő aktiv evolúciós változások szemléletes példá
jának tekinthető.



- 2 -

Nemcsak a középkorban, de az orvostudomány rohamos fejlő
dése ellenére napjainkban is évente ezrek pusztulnak el a 

patkányok, illetve a trópusi patkánybolha /Xenopsylla 

cheopis/ által terjesztett búbé pestis következtében. 
Azoknak a számát, akik tosoplazmosis, salmonellosis, 

rickettsiozis, tulareamia, leptospirosis, trichinellosis 

és egyéb rágcsálók által terjesztett betegségben szenved
nek, vagy halnak meg - az adatok hiányossága miatt - csak 

találgatni lehet.

Az nntronozoonozisok mellett egyre jelentősebbé válnak a 

nagyüzemi állattenyésztési módszerek elterjedésével az 

állatról-állatra terjedő megbetegedések.

Napjainkban Földünkön százmilliók éheznek, naponta ezrek 

halnak meg alultápláltság, vagy hiánybetegségek következ
tében, különös és fokozódó jelentősége van a rágcsálók 

kártételének.
Az Egészségügyi Világszervezet /Ш0/ és az ENSZ Élelmezés 

és Mezőgazdasági Világszervezete /РАО/ szerint a patkányok 

évente 33-42,5 millió tonna élelmiszert - zömében kenyér- 

gabonát és rizst - pusztítanak el a világon. Az elpusztí
tott élelem 2-300 millió ember jó ellátására lenne elegen

dő. A demográfiai robbanás következtében a népesség szapo
rodásával nem tart lépést a mezőgazdasági termelés fejlő
dési üteme, ezért a patkányok által tönkretett élelmiszer



- 3 -

jelentősége évről—évre nő. Indiában 600 millió ember él, 

s ugyanitt becslések szerint 5 milliárd patkány, melyek 

mintegy 100 millió ember napi táplálékát pusztítják el.
A patkányok egyedszáma világszerte emelkedik, mivel az 

ember jobb lakás és táplálkozási körülményeket teremt 

maga számára, egyúttal kedvező biotépot hoz létre a synan- 

trop rágcsálok és egyéb kártevők részére is.

A fokozódó országok közötti és interkontenentális áru
forgalom elősegíti a kártevők elterjedését.

Hazánkban a patkányok - 99 /2-ban vándorpatkány - gazdag
sági és közegészségügyi jelentősége számottevő.

Mindezek a tények szerte a világon arra ösztönözték a 

kutatókat és a rágcsálóértó szakembereket, hogy uj nagy
hatású irtószereket szintetizáljanak, illetve modern 

technológiával vegyék fel a küzdelmet az egyre szaporo
dó patkányok ellen.
A patkányirtás, de különösen a patkánymentesités alkal
mazott ökológia. A sikeres irtási eljárások alapvető 

feltétele, hogy az irtási eljárás során az ökológiai 
tényezőket megfelelő módon szabályozzuk, másrészt az 

irtást a patkány etológiájának messzemenő figyelembe
vételével végezzük.
Ezen túlmenően csak azok a rágcsálóirtási programok ve
zethetnek teljes eredményre, amelyek egész rágcsáló po

pulációk és nem csak egyes egyedek ellen irányulnak.



- 4 -

Fenti elveknek megfelelően disszertációm második fejeze
tében a nemzetközi irodalom és saját megfigyeléseim alap
ján áttekintést adok a vándorpatkány biológiájáról.
A harmadik fejezetben a budapesti deratizáció, a negye
dikben a patkánymentesség fenntartásának módszereit, 
eredményeit és a belőlük levonható következtetéseket 

tárgyalom. Az ötödik fejezetben az akció során kijutta«- 

tott mintegy 3*700 tonna anticoaguláns tartalmú csalé

tek lebomlását vizsgálom a talajban és vizben.

II. A vándoré atkánv ökológiája és etológiája.

1. A vnpdorpatkánv rendszertani helye és elterjedése.

A patkányok /Hattus/ genusa az egérfélék /Muridae/ csa
ládjába , az egérszerüek /Myomorpha/ alrendjébe, illetve

a rágcsálók /Rodentia/ rendjébe tartozik.

Hazánkban két patkányfaj: a Rattus norvégicus Berk, ván
dorpatkány /szinonimái: norvég-, barna-, szürke-, csa- 

toraap, vizi-, vörös-, közönséges patkány/ és a Rattus 

rattus L. házipatkány /ssdsnonimái: eresz-, fekete-, 

hajó-, tetőpatkány/ fordul elő.

Magyarországon a patkányok döntő többsége - mintegy 

98 / - vándorpatkány. Budapesten 1-2 házipatkány elő

fordulást kivéve vándorpatkánnyal találkozunk, ezért 

ezzel a fajjal foglalkozom részletesebben.
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A vándorpatkány egyes vélemények szerint a házipatkány- 

nál később alakult ki Közép—Á^sia sztyeppéin. Lassan 

vándorolt Indián és Afganisztánon át Európa felé. Euró
pában először a VIII. században Jelezték megjelenését a 

Káspi-tó környékén, ahonnan tovább vándorolt nyugat felé. 

A Földközi tengeri hajózás, majd a Távol-keleti hajózás 

megindulásával behurcolták a XVIL-XVIII. században líyu- 

gat-Európa kikötővárosaiba. Ettől kezdve rohamosan sza
porodva terjed, kiszorítva biotópjából a házipatkányt.
Ma egész Európában domináns faj.

A házipatkány őshazája Dél-Kina, Indokina térségében van. 
Indián keresztül terjedt a Földközi tenger keleti meden
céjébe. Közép-Európai előfordulása a Pleistocénban még 

bizonytalan.
Megjelenése csak a késő Holocónban bizonyítható. 

Legujabbkori behatolása Európába a XI. és XII. században 

következett be, amikor a keresztes-háborúk miatt megélén
kült a hajóforgalom Dél-Európa és a Közel-kelet között.
A kikötővárosokból gyorsan terjedt Európa belseje felé 

és a késői középkorban komoly problémát Jelent a nagyobb 

városokban.

Magyarországon a Jordánszki-Kódex /1516-1519/ már emliti 
"Kik ez földön yarnak mint vakondagh, poczok, pathkán, 
mynd, wtálatosok”
- Gessner 1551-ben megjelent kö nyve rajzot is közöl róla.
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Hazai elterjedése а XIX. század eleje óta jelentősen 

csökkent. Ma már kizárólag Dunántúl elsősorban mezőgaz
dasági üzemeiben /malmok, raktárak, istállók padlásai, 

stb./ fordul elő.
Budapesten 1973. elején a Csepeli Szabadkikötő gabona
tárházában sikerült csapdázással egy példányt befogni. 

Behurcolása valószínül eg a hajó gabonaszállitásával 
történt, mivel a hajókon elsősorban ez a faj telepszik
meg.

2. Rattue rorvégicus Berk, .jellemzése.

A vándorpatkány széles, robosztus testalkatú. A kiegye
nesített állat testhossza /orrhegyétől a farok tövéig/ 

190-270 mm, a farok hossza /faroktőtől a csigolyák vé
géig/ 13O-22O mm. között változik, 200-220 gyűrű és rit- 

kásan rövid /2-3 mm. hosszú/ szürke szőrzet borítja.
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Vándorpat kány.
l.sz.fénykép. (Fotó: Bajomi)

A farok hossza rövidebb, mint a test és a fej együttes 

hossza. A kifejlett egyedek súlya 250-480 gr. között 

változik. Ritkán ennél nagyobb súlyú hímeket találunk. 

1976—ban Kaliforniában 530—580 gr.—os hímeket fogtak.
A nőstény kisebb termetű és súlyú.

Szine legtöbbször szürke. Hasa alja, talpa világos sár
ga, vagy fehéres szinü, durva szőrzettel fedett. Lehet
nek szürkésbama, vörösesbarna, szürkésfehér és fekete 

egyedek is.
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Orra megnyúlt, tompa végződésű. Füle a fej hosszának mint
egy harmada. Fogazatára jellemző, hogy alsó és felső áll

kapcsában egy-egy pár ivelten hajlott, gyökér nélküli 
/nyitott pulpa üregü/ - ezért egész élete folyamán foly
ton növekedő metszőfoga van. Ezeknek csak külső felszinét 

borítja zománcréteg, ezért véső alakban kopnak. Az állan

dóan növekedő metszőfogak koptatását célozza az ösztönös 

rágcsálás, melyről a rend a nevét kapta.

Fogságban tartott patkányok esetén folyamatosan gondos
kodni kell rágható anyagról, vagy kemény konzisztenciáju 

táplálékról, ellenkező esetben idővel a metszőfogak any- 

nyira megnőnek, hogy az állat velük harapni nem tud és 

éhen vész.

Laboratóriumi körülmények között tartott állatokon ezt 

megfigyelhettük.
A metsző-és zápfogak között, a hiányzó szemfogak miatt 

diasztéma van. Zápfogaikon a gumók az életkor előreha
ladásával lekopnak, helyükön zománcredők és szigetek 

keletkeznek.

Fogképletük:



Vándorpatkány fogazata.
2.sz.fénykép. (Fotó: Bajomi)

Hat pár emlőjük van, melyek közül 3 pár pectorális, 3 

pár abdoninális elhelyezkedésű.
A két nálunk honos patkányfaj elkülönítését megkönnyíti 
a 3.02. fénykép.
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VÁNDOR PATKÁNY

RÖVIDEBB, MINT A FEJ ÉS A TEST 
EGYÜTTESEN

KICSI KICSI TOMPAZÖMÖK

ÜRÜLÉK
FÜL SZEM ORRTEST

KARCSÚ NAGY NAGY HEGYES
HOSSZABB MINT A FEJ ÉS A TEST 

EGYÜTTESEN

HÁZI PATKÁNY

A vándor és házipatkány habitusának jellemzői. 

3.sz. fénykép. (Fotó: Bajomi)

3. Előfordulás.

A vándorpatkány az ember közelében mindenütt előfordul. 

Leggyakrabban 1-1,5 m. mélyen a földbe vájt járatokban 

található.
Városokban leggyakrabban élelmiszert előállitó üzemekben 

/vágóhidak, sörgyárak, kenyérgyárak, csokoládégyárak, 

konzervgyárak, tejüzemek, stb./ vendéglátóipari egysé
gekben, élelmiszerforgalmazási egységekben, raktárakban 

és lakóházak pincéiben fordul elő.
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A városi szennyvizelvezető csatornarendszerben mindenütt 

megtalálható. Játszótereken, parkokban földbevájt lyukak
ban találkozhatunk velük.

Állattenyésztő telepeken, azok magtáraiban, keverőüzemben 

megtalálható. Szabadban folyók és tavak mentén, árvízvé

delmi töltéseken, /lyukrendszerével nemegyszer veszélyt 

okozva/ halastavak mentén szintén megtalálható.

4. Érzékszervei.

A vándorpatkány biológiai ritmusát vizsgálva elmondjuk, 
hogy aktivitása éjszaka fokozódik. Kedveli a sötétet, 

hiszen élete java részét földalatti lyukakban, csatorná
ban, pincékben stb. tölti, ahol napszaktól függetlenül 
sötét van. Érzékszervei is éjszakai életmód folytatására 

teszik alkalmassá.

Saeme a fényszegény közegben való eligazodásra speciali
zálódott. Fényérzékelő képessége kiváló. Retinája csapok
ban szegény, de pálcikákban gazdag, ezért igen gyenge 

megvilágitás esetén is kiválóan felismeri az egyszerű 

formákat. Jól tájékozódik, a mozgást 10 ni. távolságról 
is érzékeli. A mélységet 1 m.-ig biztonságosan érzékeli, 

ezáltal nagy biztonsággal ugrik. A retina csapocskákban 

való szegénysége miatt szinérzékelóse mini 

hatni szinvak.
A legtöbb szint a szürke különböző árnyalataiban érzékeli.

, mond-
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Ez teszi lehetővé, hogy as irtásra felhasznált csalét
keket az ember számára szokatlan színűre fessük /zöld, 

kék, рхгоз/, igy csökkentsük a véletlenszerű emberi fo
gyasztás valószínűségét.
A patkány a színezett csalétket is megkülönböztetés nél
kül szívesen fogyasztja.

Szaglásuk kiváló, a szagingerek igen széles spektrumát 

képesek differenciálni. Fejlett szaglé érzékük segítsé
gével kutatják fel táplálékukat. A patkányok territó- 

rumuk határait szaganyagokkal jelölik meg. A szagmező
ket nemi szervük váladékával, vizeletükkel és a farok 

alatti fsggyumirigyek váladékával alakítják ki. Ezek a 

néhány milliméter jelölések esetenként sötét foltok ab
lakjában vizuálisan is érzékelhetők. A patkányok a csa
ládra és nemre jellemző szagkomplexumot több méter tá
volságból nagy biztonsággal érzékelik, ami igen jelen
tős a territóriumon belüli orientáció szempontjából. 

Jellegzetes szagok alapján különböztetik meg más nagy
családba tartozó fajtársaikat.
A nőstény állat talajon hátrahagyott szagnyonának ivar- 

zási ciklus idején a párválasztásban van nagy jelentő
sége.

Jzérzékelő képessége szintén jól fejlett.
Különböző anyagokat, igy: phenylthiokarbamidot 0,5-2,0
ppm-es, szaharéz oldatot 0,2-0,4 ;á-os koncentrációban 

meg tud különböztetni.



- 13 -

A csalétekbe kevert szokatlan keserű iz gyanakvóvá teszi, 

bár elfogyasztja, ha napokon át tapasztalja, hogy saját 

maga és nagy családja tagjai számára ártalmatlan.

A sötétben, szűk járatokban való eligazodásban igen nagy 

szerepe van a tapintásnak /thigmotcocis/. Tap intó szőrök 

találhatók az orr környékén /bajusz/, szemöldökön ős 

szem környékén, a test oldalán és háton. A patkány já
rása során bajuszát állandóan mozgatja. Haladása közben 

igyekszik a fal mellett haladni, igy oldal érzékelősző- 

reivel azt észleli.
Az érzékelt felület változásairól észlelt tapintásérzet 

memóriájában tárolódik éppúgy, mint a szemeivel észlelt 

vizuális kép.

Hallása is jé. Apró neszeket is meghallanak és megkülön
böztetnek. Ez segiti őket a veszélyhelyzetek felismeré
sében. Füle az ember számára már nem érzékelhető tarto
mányban is - egészen 45 Khz-ig - érzékeli a hangokat. 
Mint általában a csoportosan élő állatoknak, a vándor
patkánynak is jól fejlett kommunikációs rendszere van.

Külön hangjelzéseik vannak veszélyhelyzet jelzésére, ra
gadozó jelzésére, táplálék megtalálásának tudtuladtára, 

hivásra, elűzésre, sexuális készség kifejezésére.

Igen fejlett az egyensúly érzékelő szerve, ami megkönnyí
ti a legváltozatosabb terepviszonyok mellett is az ügyes,
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biztonságos haladást.

5. Tájékozódó köpessék.

A vándorpatkány igen kiváncsi tennészetü, erős a felde
rítési hajlama. Állandóan kutatja territóriumát és a 

benne fellelt uj tárgyra reagál. Hamarosan megtanulja 

a megváltozott topográfiát. S képessége folytán veszély 

esetén azonnal megtalálja a menekülés és rejtőzködés 

optimális módját.

Egy másik viselkedési szokás megóvja a patkányt a túl
zott kíváncsiság okozta veszélyhelyzettől. Ha eddig is
mert környezete jelentősen megváltozik, az állat meg
ijed és menekül. Biztos menedékben összeszedi bátorsá
gát, lassan, óvatosan közelit a szokatlan tereptárgyhoz, 

azt minden érzékszervével igyekszik alaposan kitapasztal
ni. Ez az niH •fcáTY.fypJ gp.fyrVbryni iflAifft-nlcooés” magatartás 

a fajfenntartás jelentős tényezője.

6. Fizikai képesség

A patkányok fejlett izomzatúk, kifinomult érzékszerveik, 

nagy alkalmazkodóképességük és nem utolsó sorban intelli

genciájuk révén meglepő fizikai teljesítményekre képesek. 

Amerikai kutatók vizsgálatai átlagos vándorpatkány képes

ségeiről adnak áttekintést.
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- Képesek áthatolni minden 1,25 cm. sugaru kőméi na^- 
gyobb nyilason.

- Jól másznak függőleges és vízszintes vezetéken /pl.ha
jét parthoz rögzítő kötélen/.

- 4-10 cm. átmérőjű függőleges csőben másznak, hátukat 

megtámasztva. így juthatnak szennyvíz levezetőn át 

több emelet magasba.
- Vízszintes sima felületről 1 m. magasra tudnak felug

rani. 1,2 m. távolságra elugranak.
- 4,5 m. magaslatról vízszintes irányban 2,4 m.-es tá

volságra ugranak.
- 15 m. magasból komolyabb sérülés nélkül leeshetnek.
- Képesek felmászni tégla, vagy durva vakolásu függő

leges falon, nehézség nélkül másznak fára, indára, 

telefonpóznára, stb.
- Nyilt vizen 800 métert képesek egyfolytában úszni. 

Átúsznak a WC büzelzáró szifonján. Szennyvízelvezető 

csatorna erős sodrásában is biztonságosan úsznak.
- Átrágnál: vályogtéglát, salakblokkot, ólom csövet, 

aluminium lemezt és műanyagból készült tárgyakat.
- Földalatti lyukrendsserüket 1,25 m.-ig mélyítik.

7. TáplnTirnpáfl és táplálkozási szokások.

A patkányok valódi omnivorák, egyaránt szívesen fogyasz
tanak állati és növényi eredetű táplálékot.
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A házipatkány szintén mindenevő, de előnyben részesíti 
a növényi eredetű ételeket*
Populációnként van olyan táplálék, melyet megszokásból, 
vagy kényszerből előnyben részesítenek, /pl. gabonarak
tárban megtelepedett populáció szinte kizárólag gabonán 

él, állati fehérje feldolgozó telepen csak állati eredetű 

táplálékhoz jutnak./
Ezt irtásnál, a csalétek megválasztásánál, ha eredményt 
akarunk elérni, figyelembe kell venni.

A vándorpatkány naponta testsúlyának 10 ;S-át kitevő táp
lálékot fogyaszt el, ami 25-50 g-nak felel meg. Ennél 
azonban több az a táplálék, amit az ember számára fel
has ználhatatlanná tesz azáltal, hogy egy részét - ami 
számára kivonatos - lerág, pl. szívesen kieszi a kuko
ricából a csirát.
Minden patkémyfészekben több kilényi felhalmozott táplá
lék van, amit soha nem fogyasztanak el.

Ennél is jelentősebb az a táplálékmennyiség, amelyet 
mászkálásával, ürülékével - vizeletével beszennyez, s 

igy emberi fogyasztásra alkalmatlanná tesz.

Élő haszonállatot is megtámad, fiatal baromfit, nyulat 

elpusztítja és megeszi. I&y mezőgazdasági üzem baromfi 
istállójában az ujonan betelepített napos baromfiból a 

patkányok másfél éra alatt 85-öt fojtottak meg, és húr-
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coltak fészkük bejáratához. Az 1960-as évek elején a 

Bábolnai Állami Gazdaságban havonta több száz csirkét 

pusztítottak el.
Hagyóbb állatokat, pl. mozogni alig képes hízott sertést 

is megtámadnak, testét megrágják.
Az éhes patkány beteg társait, téritóriumába betévedt 

idegen családból való patkányt, sőt ivadékait is fel
falja. /kannibalizmus/

Bár a vándorpatkány kedvezőtlen táplálkozási viszonyok 

között hulladékból is jól fenntartja magát, kedvező körülmé
nyek között válogat. Ha teheti, tartósított húskészítmé
nyeket, gabonát, napraforgót, kukoricát fogyaszt.
Búzának és kukoricának, ha fölös mennyiségben rendelke
zésére áll, csak a csiráját harapja ki, többi részét 

otthagyja. Zöldségféléket meghámozza, kiköpi és csak 

Ízletes belső részét fogyasztja.

Kedveli a 3 - 6 % cukortartalmú anyagokat.
A táplálók kiválasztásának másik lényeges szempontja, 
hogy tápanyagszükségletének megfelelő minőségű és mennyi
ségű anyagokat részesíti előnyben. Pl. egyoldalúan növé
nyi magvakkal táplálkozó patkányok, ha kezdeti idegenke
désüket az állati fehérjét tartalmazó táplálóktól leküz
dötték, egy ideig ezt fogyasztják szívesebben.
Ezt az ellenük való védekezésben szintén fel kell hasz
nálni.
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Vizsgálatok szerint minden patkánycsoportnál tapasztal
ható, hogy egyes egyedek a nagy többségtől eltérő minő
ségű táplálékot részesítenek előnyben, /individuális vi
selkedés/

A patkányok vizigényes állatok. Ébredés és táplálkozás 

után 1,5-3 ml. vizet isznak. Természetesen a száraz nö
vényi magvakon élő egyedek vízigénye lényegesen nagyobb 

a magasabb víztartalmú anyagokat fogyasztókénál. Ezt ga- 

bonaraktárakban itatóvizes csalétekkel használjuk ki. Az 

evésnek, igy az ivaanak is ébrenlét! időben 1-2 órás cik
lusa van.
A patkány nyelvével másodpercenként 7-8 kanalazó mozdu
latot végezve iszik kb. 1 percen át.
Tartós szomjazás után gyakran és sokat iszik, később visz- 

szatér a megszokott ritmushoz.
Táplálék minőségétől és mennyiségétől függően 30-70 db 

18-20 mm. hosszú, egyik végén kihegyesedő ürüléket és 

cca. 16-20 ml. vizeletet űrit.

•»

Táplálkozási szokásait tekintve napnyugta után kezd éle
lem után kutatni, /kereső, vagy appetitiv viselkedés/
Ha a megszokottól eltérő izü, illatú, vagy konziszten- 

ciáju táplálékot talál, óvatosan közelíti, szagolgatja, 

mielőtt megkóstolja. Számára idegen táplálékból esetleg
csak 1-2 nap elteltével kezd fogyasztani. Először csak 

kóstolgatja, s ha riasztó tüneteket nem tapasztal, akkor
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fogyaszt jelentősebb mennyiséget. Ezt a jelenséget ide
jön táplálékkal szembeni стшшаак nevezzük. Ezt a visel
kedési szokást idővel legyőzi a kíváncsiság, megszokás, 
vagy az éhség.

Amennyiben az idegen táplálék akut hatású mérget tartal
mas, mely perceken belül görcsöt, vagy egyéb fiziológiai 
elváltozást okos, a patkány abbahagyja az evést, és a 

táplálékot a betegséggel asszociálja. Aa akut mérgezést 
túlélő patkány az igy szerzett egyéni tapasztalatot hó
napokig megőrzi.
A fiatal egyedek a táplálkozási viselkedést az anya és 

más felnőtt állatok szokásaiból sajátítják el.
Ily módon a patkány a szerzett tapasztalatokat képes tár
sainak és utódainak átadni, ami elősegíti az irtások túl
élését.

Lorenz szerint a patkánnyal — az ember legsikeresebb 

biológiai ellenségével - azért olyan nehéz felvenni a 

harcot, mert a patkány alapvetően ugyanazokkal a módsze
rekkel dolgozik, mint az ember, hagyományszerűen átadja 

tapasztalatait nagycsaládján belül.

A patkányok életük végéig előnyben részesítik azokat a 

táplálékokat, melyeket a fiatalkori bevésődés /impinting/ 

idején nevelőiktől kaptak.
Összességükben megállapíthatjuk, hogy a táplálkozás
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során szerzett tapasztalatok bevésődése és megőrzése az 

inger erősségétől függ. Éhes patkányok, vagy nagy populá
ció sűrűség esetén nappal is járnak táplálék után. Rend
szerint először a fiatalabb, tapasztalatlan patkányok 

merészkednek elő és fogyasztanak veszélyes helyen, vi
lágosban, vagy az emberhez közel eső területen talált 

táplálékból, és csak utána a tapasztalt, óvatosabb, idő
sebb egyedek. Ezzel szemben a védett helyen lévő, megszo
kott táplálókból először a domináns egyedek fogyasztanak, 
és csak utána a többiek. Az egyes egyedek, a domináns 

himeket kivéve, ritkái esznek egyedül. Általában a nagy
család együtt, csoportosan táplálkozik, és ilyenkor töb
bet fogyasztanak, mint amennyit külön-külön ennének, 
/csoport effektus/

A patkány hátsó lábán ülve, és farkára támaszkodva eszik 

úgy, hogy a gabonamagvakat, vagy más apró táplálékot mell
ső lábaival fogva szájához emeli. Hagyóbb táplálék ese
tén előbb kisebb darabot rág le, melyet hasonló módon 

fogyaszt.
Ha a megtalált táplálók nincs védett helyen, vagy túlsá
gosan nagy ahhoz, hogy a patkány egyszerre elfogyassza, 

akkor ösztönösen búvóhelyére hurcolja, és ott eszi meg.

A patkányokra jellemző a készlet felhalmozó tevékenység. 
Vizsgálatok szerint, minden fészekben, lyukrendszerben 

van az állatok napi szükségletén felül felhalmozott táp
lálék, legtöbbször gabonaféle.
Ennek mennyisége 1-10 hg. között lehet.
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A vándorpatkány táplálkozása« 

4.sz«fénykép« (Fotó: Bajomi)

A korai életszakaszban átélt tartós éhezés a táplálék- 

gyűjtés gyakoriságát és intenzitását növeli életük ké
sőbbi szakaszában«

8« Építő tevékenység, földalatti lvukrendszer.

A patkány fészeképit6 tevékenységét számos hormon, az 

idegrendszer és nem utolsó sorban a környezeti ténye

zők /elsősorban a hőmérséklet/ befolyásolják.
A fészket a him ős nőstény egyed egyaránt kéaziti.
A fészek lehet lyuk, vagy folyosó rendszerben, épületek 

elhagyott, háboritatlan részeiben, főleg pincékben«
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A felssinen fészket építő állatra jellemző, hogy esesse 

alakú fásakét védett sarkokba telepíti, és apróra rágott 

papírral, rongyokkal béleli. Héha akkor is a pincéből 
fúrt lyukrendszerbe ópiti fészkét, ha a pince háborítat
lan, és ott kedvező biotop kínálkozik* /pl* közelebb van 

a táplálék-forrás, ivóvíz, kedvezőbb a hőmérséklet/

Aast, hogy az egyes állatok felszínen, vagy lyukban fész
keljenek-e, az határozza meg, hogy elődeiktől milyen 

szokásokat vettek át*

Korábbi elképzelések szerint külön rasszhoz tartoznak a 

felszínen fészkelő és máshoz a földalatti rendszerben 

fészkelők. Erre bizonyíték nincs.
feltehető, hogy a földalatti lyukrendszer építés ősibb, 

ösztönös viselkedési forma.
A földalatti lyukrendszer bűvé-, alvó- és fészkelő helyül 
szolgál. Kezdetben egyetlen lyukból áll, amely idővel és 

a család létszámának növekedésével újabb elágazásokkal, 

kiöblösödésekkel, összeköttetésekkel és mellókkijára
tokkal gazdagodik. A kíöblösödé3ekben fészkelőhely és 

tartalék táplálékelhelyezési lehetőség van.
A fészek bélelése alkalmilag gyűjthető anyagokból a fűből, 

papírból, rongyból áll.

A vándorpatkány lyukrendszere általában a felszín alatt 

20-40 cm. mélységben halad, csak ritkán haladja meg az 

1 m.-t. Az összekötő' folyosók 8-10 ca. átmérőjüek.
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A VÁNDORPATKÁNY HIPOTETIKUS IDEÁLIS 

FÖLDALATTI LYUKRENDSZERE

RAKTÁR

BEJARAT

A vándorpatkány hypotetikus ideális földalatti 
lyukrendszere J. B. Colhonn nyomán.
5*ss. fénykép.

A fészek és raktárak ÍO-20 cm. magasak, 15-25 cm. szé
lesek és 15-30 cm. hosszúak.

A környezeti adottságok befolyásolják a földalatti lyuk- 

rendszert. Ha a patkányok a járatok készítése során füg
gőleges, vagy vizssinten akadályba ütköznek /kerítés,
házalap, stb./f akkor a lyukrendszert az akadállyal 
párhuzamosan késsitik.
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Függőleges akadállyal párhuzamosan a patkány akár 1,5 

in. melységig is lehatol, amíg elfurhat alatta, így be
hatolhat az épületekbe, ha azok alulról nem bctonosottak.

A hierarchiai rangsorban magasabb helyet elfoglaló 

patkányok által készített lyukrendsserre jellemző, hogy 

két, vagy több bejáratunk. Bennük több fészek és ralitár- 

kiöblöeödés van, körfolyosós rendszerűek. A járatok jól 
karbantartottak, jól járhatók, tiszták. Ilyen rendszer
ben egy domináns him, több /6—10/ nőstény, és azok köly- 

kei laknak.

Kedvezőtlen körülmények között, pl. magas populáció sű
rűség esetén fellépő antiszociális tényező miatt a pat
kányok képtelenné válnak kompién lyukrendszer építésére. 

Az ilyen fészkekben sok him és kevés nőstény állat ta
lálható. A járatok omladozók, gondozatlanok. A kedve
zőtlen ivararány, a magas populáció sűrűség, a terri
tórium elégtelensége előidézi a populáció egyedszámá- 

nak csökkenését.

Budapesten — az 1971-72-es patkánymentesitéoi akció után 

végzett megfigyelések szerint - jelentősen nőtt a föld- 

lyukakban fészkelő patkányok relativ gyakorisága a föld
felszínen fészkelőkhöz viszonyítva. Ebnek magyarázata 

valószínűleg az, hogy a lyukrendszerben élőket kevésbé 

pusztítottuk el, mint a pincében élőket, ugyanis itt
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rendűzeros méregkihelyezés történt*

9# Szaporodás. ivadékgondozás.

A patkányra jellemző a nagyfokú re produktivitás, ami 
exponenciális populációnövekedést eredményez.
Adódik ez a gyors szexuális érésből, a poligám pároso- 

dásból, a poliösztrális ciklusból, a rövid vemhességi 
időből és az utódok magas számából.

A vándorpatkány pársását udvarlási szertartás /nász vi
selkedés/ előzi meg. Ezt a jellegzetes táncot a him a 

nőstény fészke előtt járja el. A nőstény előbujik, és 

elfogadja a him udvarlását, majd ezt követi a nőstény 

néhány másodpercig tartó ismételt meghágása, ami a him 

ejaculálásával ér véget. A nőstény 21—24 napi vemhesség 

után 6-16 /átlagban 8-10/ csupasz és vak utódot hoz a 

világra.

Az utódok számát több tényező együttesen határozza meg. 
Először ellő nőstény ivadékainak száma rendszerint keve
sebb, mint a többször szülőké. Az utódok számára hatás
sal van még a hőmérséklet, a biotóp minősége, a táplálék 

mennyisége és minősége, valamint a populáció sűrűsége.

A fiatal állatok igen gyorsan fejlődnek. Egy hét után 

szőrössé válnak, 10-12 napos korukban a szemük kinyílik, 

3-5 hétig szopnak, de 3 hetes korukban már elhagyják a

fészket ás élelem után kutatnak, aalt köstolßatnak is.
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Újszülött patkányok.
6.se* fénykép. (Potó: Bajomi)

Patkányoknál igen fejlett az aktiv ivadőkvédelem* Az 

anyák osztöncselekvésük révén gondozzák kicsinyeiket, 

megóvják okét a veszélytől. Veszély esetén szájba véve 

biztonságos helyre szállítja, később tereli kicsinyeit. 

Rendszeresen tisztogatja, nyalogatja kölykeit.
Az anya és a kölyök között mintegy 2 hónapig szoros 

kapcsolat van, ebben az időszakban sok szokást sajátít
hatnak cl az anyjuktól.
Egy hónapos korukban 4О-.45 g-t nyomnak.
80—100 napos korukban ivaróretté válnak.
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Ekkor kezdődik a fiatal állatok alkalmazkodása a velük 

szemben még viszonylag toleráns kifejlett állatokhoz, 

és besorolásuk a kialakult hierarchiába.

A nőstény patkány poliösztrális állat. Ivarzási ciklu
sa 4-5 naponként ismétlődik,5 ennek végén 1-2 napig 

fogamzóképes.
A himek minden időpontban képesek nemzésre.
A véndorpatkány elvileg egész éven át szaporodhat, és 

egy patkánypámak számítások szerint egy év alatt 

6-800 utóda lehetne.

Közép-Európában azonban a hőmérséklet és a blotop függ
vényében, valamint belső élettani okok következtében 

párzási csúcsidőszakok alakulnak ki tavasszal és ősz
szel. Tavasszal áltelában kétszer, ősszel egyszer el

lenek, igy egy évben 3 generáció nő fel.

10. Testápoló viselkedés.

A világ valamennyi nyelvén a "patkány" szó átvitt ér
telemben undorítót, visszataszítót, mocskosat jelent. 

Pedig aki alaposan tanulmányozza a vándorpatkány élet
módját és viselkedését, hamar észreveszi, hogy annak 

ellenére, hogy ezek az állatok szennyes környezetben 

élnek, egyáltalán nem piszkosak.
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Testápoló viselkedés.
7.sz.fénykép. /Fotó: Bajomi/

A patkány első dolga táplálékszerző körútja után a 

tisztálkodás.
A környezetben szőre szennyeződik. A patkány a legle
hetetlenebb testhelyzetet is felveszi, csakhogy hátát 

is megtisztithassa. Szőrzetét fényesre nyalogatja, fe
jét nyálával benedvesitett mellső lábával mossa le. 

Farkát mellső lábával szájához emeli, és nyelvével 
tisztitja meg. Kölykeit is rendszeresen nyalogatja.

Ezt az ösztönös tisztálkodási hajlamot használjuk ki
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ellenük, mikor gyomorméreg tartalmú poranyagot szórunk 

vonulási Útjukra, járataikba. A szőrzetére tapadt gyo- 

mormérget lenyalva, abból keveset lenyel, és igy mér- 

geződik.

A patkányok járataikban ürüléküket, vizeletüket soha 

nem fészkükbe bocsájtják, hanem a járatrendszer megha
tározott helyére#

11# Társas viselkedés.

A természetes állatpopulációk életében igen fontos sze
repet töltenek be a funkcionális Struktur elemek /tár
sas viselkedés, konstitució, szaporodó képesség, mor
talitás/, amelyek képességek formájában pontenciálisan 

megvannak a populáció egyedeiben, de hatásuk csak együt
tesen, és az idő függvényében észlelhetőek.

Az individiurnok közötti távolság csökkenésével a köl- 

csönkapcsolatok tartóssá válnak és egyre inkább meg
jelennek és tartóssá lesznek a társas /szociális/ vi

selkedés törvényszerűségei is.

A vándorpatkány társas életet élő állat. Rendszerint 

15-40 egyedből álló nagycsaládban /falka/ él. Egy-egy 

falkában általában egy kifejlett him és 3-10 ivarérett 

nőstény, valamint ezek kölykei élnek együtt. A szülők 

utódaik több generációjával akkor is együtt maradhat

nak, ha ezek ivaréretté váltak.
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A falkához tartozó állatok a "fészekszagról” ismerik 

fel egymást, melyet az egyes állatok állandó egymás 

alá mászással visznek tovább.

A nagycsalád zárt közösségére jellemző, hogy a falka 

tagjai nem egyedenként ismerik fel egymást, hanem csak 

mint falkatársakat, ezért itt anommtársulásról beszé
lünk. Ha egy egyed elhagyja a közösséget, rövidesen 

elvesziti a társulás szagjellegét is. Ha az ilyen ál
lat később visszatalál eredeti territóriumába, korábbi 
falkatársai nem ismerik fel, idegenként fogadják, elű
zik, vagy megölik.

A falkát a domináns him uralja, mely a falka tagjai fe
lett korlátlan hatalommal rendelkezik.
A nagycsalád tagjai territóriumukat naponta végigláto
gatják. Határait szagjelzésekkel ismételten ellátják.
Ha idegen patkány lép a territóriumukba, együttesen 

támadnak rá, és ha tud - a betolakodó - elmenekül, ha 

nem képes rá, elpusztítják, táplálékszükös időben meg 

is eszik.

Amennyiben a territórium szűknek bizonyul, mert a falka 

egyedszáma túl magasra nőtt, vagy a rendelkezésre álló 

táplálék nem tudja a nagycsaládot eltartani, a falka 

kettéoszlik, és egy hie vezetésével, néhány nősténytől 

követve, elvándorol uj territóriumot foglalni, ahol táp

lálék, búvóhely elegendő van.
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A falka tagjai együtt szerzik be a táplálékukat és 

halmozzák azt fel fészkeik közelében, A család tagjai 
a fölhalmozott élelemből korlátozás nélkül ehetnek, 

-.légis a fölhalmozott táplálékot mintegy tartaléknak 

tekintik, és abból elvétve fogyasztanak. Naponta uj 
élelemforrás után kutatnak, sőt a tartalékot rendsze
resen kiegészítik.

A territórium nagysága igen eltérő. Néhányszor 100 m2- 

től több 10.000n? -ig terjedhet, bündig attól függ, hogy 

a területen elegendő búvóhely és táplálék található-e. 

továbbá befolyásolja a területen élő többi falka is. 

Állandó harc folyik a falkák között territóriumaik meg
védéséért, növeléséért.

Nemcsak a különböző falkák között érvényesül a patká
nyok agressziv viselkedése, hanem azon belül is. Him 

patkányok az ivarérettség elérése után harcba száll
nak egymással, hogy kialakítsák pozíciójukat a szoci
ális hierarchiában.
A harcból győztesen kikerülő domináns him /о(. - állat/ 

esetleg képes respektálni más himet a territóriumban, 

ha az respektálja /behódol/ az előző státuszát.

A patkány nem érintkező /távolságtartó/ faj. A rnaga- 

sabbrendü állat nagy egyéni térre tart igényt, ugyan

akkor egyáltalán nem vagy csak kevéssé tartja tiszte

letben az alacsonyabb ranguak terét.
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A rangsorrendszer dinamikus, vagyis minden egyes állat 

előléphet benne, de háttérbe is szorulhat#
A nagyesaládon belüli hierarchiát, és azt, hogy az ivar
érett patkányokat kerülni kell, a fiatal állatok korán 

megtanulják, a domináns állatok fenyítése révén. 
Marakodásuk ellenére a rangsorrend kialakításánál a 

pusztulással végződő harcok ritkák.

A falkán belüli rangsorrend jelentősége, különösen ma
gas populáció sűrűség esetén nő meg, mert megakadályoz
za a társuláson belüli agresszív viselkedést, és kifelé 

növeli a közösség erejét.
A domináns állatok a territóriumon belül általában a 

legkedvezőbb biotopot és alvóhelyet foglalják el. A 

dominánsok alvóhelyeiket olyan helyen képezik ki, ahon
nan a territóriumot jól megfigyelhetik, illetve könnyen 

védhetik.
A rangelső állatok táplálkozási és szexuális szempont
ból is elsőbbséget élveznek. A hierarchiában elfoglalt 

pozició a térbeli organizációt is megszabja, mert pl. 

az alacsonyabb rangú patkányok a revier peremére szo

rulnak.

A patkányközösségeken belül esetenként rétegekre tago
zódás /azonos rangú egyedek kisebb-nagyobb csoportja/ 

is megfigyelhető. Eszerint megfigyelhető:

- a jól táplált patkányok rétege, testükön ke

vés sebbel, és forradással,
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- hasonlóan jól táplált állatok rétege, ame
lyeknek sebei és forradásai harcról tanús
kodnak,

- a rosszul táplált patkányok rétege, sok 

sebbel*
A rangsorban legfelül levő réteg - amely elől a többiek 

behódolási jelekkel meghátrálnak - láthatólag az egész 

csoport védelmét biztosítják.

Összefoglalva tehát megállapíthatjuk, hogy a vándorpat
kány olyan zárt, anonym társulást hoz létre, amelyre a 

territoriális viselkedés /territoriál behaviour/ és az 

e/ü/edspecifikus strukturálódás /hierarchiális magatar

tás/ a jellemzó.
Ez a társas viselkedési forma döntő fontosságú a pupulá- 

ció szempontjából, és közvetlenül befolyásolja, illetve 

elősegíti a fa.i fennmaradását.

12. Mozgás, vándorlás.

A patkányokra jellemző az otthonhoz való kötődés /terü- 

lethüség/ illetve erős az otthont alapitó hajlam.
Ez azt jelenti, hogy az egyed élete folyamán ott marad, 
ahol született. Esetleg uj járatot és fészket képez ki 
magának a szülői territóriumon belül, táplálékhoz közel.

Kedvező adottságú biotopban a patkányok mozgása viszony-
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lag korlátozott, hiszen fészkének közelében található 

táplálék és viz* A naponta megtett távolság ilyen eset
ben nem haladja meg az 50 m*-t* Ez a távolság egy ser
téshizlaldában, vagy egyéb állattenyésztő telepen még 

kevesebb is lehet.

Környezeti tényezők megváltozása - pl. táplálékhiány - 

jelentős távolságok megtételére ösztönzi az állatokat. 

Ilyen esetekben a fellépő éhség hatására az éjszakát 

és a nappal egy részét is táplálék felkutatására for
dítják, és egy nap alatt több kilométernyi utat is meg
tesznek.
Előfordul, hogy a fészekhely közelében lévő táplálék- 

forrás megszűnik, s a patkányok fészküktől több száz 

méter távolságra lelnek uj táplálékforrást. Egy ideig 

naponta eljárnak, majd elhagyva régi fészkelőhelyüket, 

a táplálók közelében képezik ki lyukrendszerüket.

Az idősebb patkányoknál erősebb az otthonhoz kötődési 
hajlam, mint a fiatalkorúaknál.
Ezért az idősebbek esetleg nem telepszenek át, inkább 

naponta megteszik e jelentős távolságot.

Maga« populációsürüség esetén az ivaréretté vált fia

tal állatok egy része elhagyja a közösséget, és a táp

lálék közeiében uj territóriumot foglal.
Ezt elősegíti az öröklött vándorlási készség is.
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Exogén /környezeti/ és endogén /populáción belüli/ ha
tásokra bekövetkező vándorlás a környezeti szóródás.
Ez nem más, mint az egyed számára bekövetkező hátrá
nyos ökológiai és szociális változások összessége, mi
nek következtében az állat kénytelen elhagyni eddigi 
életterét* A környezeti szóródást elsősorban a magas 

populációsürüség, másodsorban a hirtelen fellépő táp
lálékhiány, a szaporodáshoz szükséges búvóhelyek, il
letve territórium hiánya /kritikus tér/, a szülők ag
resszivitása, stresszfaktorok fellépése /egyedek köl
csönös nyugtalanitása/, más állatok megjelenése, fer
tőző betegségek fellépése, egyszóval a biotop kedvezőt

len megváltozása válthatja ki*
A környezeti szóródás nagyságát a felsorolt kénysze
rítő faktorok intenzitása szabja meg*

A patkányok nemcsak környezeti szóródást végeznek, ha
nem a szexuális érés korában manifesztálódó öröklött 

mechanizmus /Innate Releasing Mechanism/ révén a po- 

pulációsürüségtől és a környezeti tényezők állapotá
tól függetlenül nagyobb területen ét vándorolnak*
Ez az ösztönös szóródás szorosan kapcsolódik az ivari 
érettség elérésének folyamatához, és különösen a még 

szűz állatoknál jelentős. Ezért valószinü, hogy a 

szexuális hormonok megjelenése, illetve mennyiségé
nek növekedése szerepel kiváltó ingerként* Az ösztö
nös szóródás abban az esetben is bekövetkezik, ha
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alacsony a populációsürüség, vagy megfelelő mennyisé
gű és minőségű táplálék áll az egyed rendelkezésére.

Gyakran előfordul, hogy az egyed a vándorlás következ
tében kedvezőtlenebb körülmények közé kerül, mint ere
deti territóriumában volt.

Az ösztönös szóródás nem az egyed jólétét szolgálja, 

hanem a közben bekövetkező nagyarányú elhullás elle
nére fenntartja és fokozza a faj életképességét /bel
tenyészet kiküszöbölése/, illetve életterét.
Ennek következtében egyrészt növeli az uj gének elter
jedését, nagyaxányu génfrissitést hoz létre, másrészt 
lehetővé teszi a faj számára, hogy széles körben és 

gyorsan elterjedjen egymással nem érintkező területe

ken is.
így az ösztönös szóródás a földrajzi elterjedés szem
pontjából fontos a faj számára. Ez az ösztönös kész
tetés nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a patká
nyok kozmopolitákká váltak.

13. Populáció dinamika.

A populáció egy adott térhez /biotóp/ kötött együtt
élő individiumok /fajtestvérek/ homotipikus együttese, 

amelyek egymással seaporodási közösséget alkotnak.
A térben és Időben együttélő individiumok közössége
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csaknem azonos külső és belső tulajdonságokkal rendel
keznek.
E közösség nagyságát alapvetően három természetes té
nyező: a natalitás, a mortalitás és a migráció hatá
rozzák meg.

A populáció fennmaradása és fejlődése főleg a szaporo
dóképességtől függ, mely az utódok létrehozásában rea
lizálódik. A natalitást /az egy adott időintervallum
ban a populáció egy-egy nőstény egyedére átlagosan ju
tó utódok száma/ a vándorpatkányoknál a poliösztrális 

ciklus, az ellésenkénti 6-16 utód, a rövid vemhességi 
idő és a három hónap alatti ivarérés jellemzi. Ezek a 

sajátosságok a populáció dinamikus növekedését teszik 

lehetővé.

A mortalitás elsősorban exogén környezeti hatások kö
vetkeztében számottevő. Egy patkánypopuláció egyedei 
közül általában csak 5 % éri el az egy éves kort.

A mortalitási ráta tehát /elhullott egyedek száma a 

populáció összlétszámához viszonyítva/ magas lehet, 

amelynek következtében a populáció nagyság gyorsan 

csökkenhet.

A vándorlások /bevándorlás és elvándorlás/ a populáció 

méretének szabályozásában elvileg mindkét irányban 

hatnak.
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A gyakorlatban az immigráció jelentéktelen, az emig

ráció viszont jelentősen befolyásolja a populáció sű
rűséget*

A patkánypopulációk nagyságát az ismertetett természe
tes populációs erőkkel szembe ható sok különböző és 

eltérő erősségű reguláié faktor eredő.ie határozza 

meg, amely a környezet ellenállásának tekinthető a 

populáció biotikus potenciáljával szemben.
Ez azt jelenti, hogy a populációsürüség szabályozásá
ban a környezeti adottságok is döntő szerepet játsza
nak. Minél inkább eltér a populáció nagysága a viszony
lagos ökológiai egyensúlyi állapottól, einnál erősebben 

hatnak a reguláid faktorok.

A reguláid faktorok közül legfontosabb a táplálék és a 

viz minősége és mennyisége. Ezeket követi a fizikai 
környezet. a biotdp minősége.
Ahol rossz a hygiénés állapot, tehát sok elszórt táp
lálék, szemét, törmelék, búvóhely áll a patkányok ren
delkezésére, ott a környezet patkányeltartó kapacitá
sa sokkal nagyobb, mint hygiénés, tiszta,rendezett 

környezetben.

Ugyancsak reguláid faktor a. táplálékért és búvóhely
ért folyó intra- és interspecifikus konkurencia. A 

versengés növekedése fokozott agresszióhoz vezet, ami 

végső soron a mortalitás növekedését és a natalitás 

csökkenését eredményezi.

.
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Ugyancsak befolyásolja a populáció nagyságot a fertőző 

betegségek kialakulása, az endo- és ektoparaziták. A 

ragadozók szerepe a patkánypopulációk nagyságára nem 

Jelentős.

A populációsürüségtől független faktorok közül a klima
tikus tényezők és Jelentős mértékben az ember irtási te
vékenysége lehet meghatározó.
A populációsürüségtől függő és attól független fakto
rok közvetlenül és közvetve, egymás hatását erősitve, 

vagy gyengitve, de mindenkor egységes reguláié rend
szert alkotva hatnak a populáció nagyságát meghatáro
zó funkconális strukturelemekre.

Ha a felsorolt reguláié tényezők közül egy, vagy több 

a szaporodás és életfenntartás szempontjából kedvező 

irányba változik, ez csak kezdetben eredményezi a po
puláció nagyságának növekedését /exponenciális növe
kedési szakasz/. Az egyedszám ilyen esetekben gyorsan 

nő, de csak egy meghatározott értékig, mert a szaporo
dás növekedésének mértékét a patkányok önregulációs 

mechanizmusa is szabályozza. Ebben az esetben a kü^ső 

faktorok nem önállóan végzik el a regulációt, hanem a 

sűrűségtől függő belső, vagy önregulációs mechanizmus

sal együtt, amely a populáció struktúrán és az egyedek 

viselkedésmódján keresztül hat.
Az önregulációs mechanizmus meggátolja az egyes fajo
kat abban, hogy egy adott biotópban túlszaporodjanak
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és ezáltal alkalmatlanná tegyék saját maguk számára a 

biotópot, mert ez végső soron előbb a populáció, ké
sőbb a faj kipusztulásához vezethetne*

Amikor a biotép minőségének és egyéb ökológiai körül
ményeknek megfelelő populációsürüség a felső határt 

elérte, az önregulációs mechanizmus csökkenti, vagy 

megállítja a populáció növekedését.
A populáció nagyságának növekedésével növekszik a ver
sengés a búvóhelyért, az élelemért, vagyis általában 

az élettérért. Ez a növekvő intraspecifikus konkuren
cia egyre nagyobb agressziót vált ki az egyedekből és 

fellép a fa.1 testvér effektus. Ilyenkor a patkányok a 

szokásosnál jóval több időt töltenek el harcolással 
és a territóriumok megvédésével.

A szociális kölcsönhatásból fellépő stress-hatások a 

"hypothalamus - adenohypophysis - mellékvesekéreg rend
szeren" keresztül negativ visszacsatolásként /feed back/ 

hatva végső soron csökkentik a szaporodóképességet és 

növelik a mortalitást. Ez egyrészt úgy valósul meg, 
hogy a hypophysis által fokozott mértékben kiválasz
tott ACTH a mellékvesekéregben emeli a kortikoid hor
monok termelését. Ennek hatására fokozódik a fehérjék 

és zsirok szénhidráttá történő átalakulása, csökken 

az antitest képzés és ezen keresztül lassul a sebgyó

gyulás képessége.
A fertőzésekkel szembeni ellenálléképesség csökken, ami

-
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fokozza a különféle fertőzésekben az elhullások számát*

Egyidejűleg fokozódik a mellékveseveló adrenalin ter
melése, aminek hatására a szív frekvenciája nó, úgy
szintén a kontrakciók intenzitása, minek következtében 

a véráramlás sebessége gyorsul, emelkedik a verő- és 

perctérfogat#
116 a harántcsikolt izmok reakcióképessége és reakció- 

sebessége* Ezek a hatások annál gyakrabban és annál 
nagyobb intenzitással következnek be, minél nagyobb a 

biotópban a zsúfoltság*
A tartós és gyakran ismétlődő stresshatás kimeríti a 

szervezet energiatartalékait, sokkos állapot jön létre, 

ami az állat elhullásához vezethet.

Egyidejűleg a territóriumban felborul a nemek normális 

aránya is, ami a szexuális viselkedésben aberrációkhoz 

vezet /túlzott aktivitás, szexuális elhajlás, himek kan

nibalizmusa/*
Ilásrészt a patológiás magatartás miatt a nőstények kép
telenné válnak a terhesség kihordására, vagy ellés köz
ben pusztulnak el* Teljes sterilitás is bekövetkezhet*

\\

Kagy populációsürüség esetén a nőstények megszületett 

utódaikat képtelenek gondozni, eleve nem építenek fész
ket, illetve a megépített fészket nem gondozzák* Fenti 
magatartásbeli "lezüllés" miatt is nagymértékben megnő

V

\
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a mortalitás, különösen az újszülött, vagy gondozásra 

szoruló állatok körében.

A "kompenzáló mortalitás” aránya - extrém esetben elér
heti a 90-95 %-ot is.

Ugyanakkor általánossá válik,' elsősorban az alacsonyabb 

rendű állatok elvándorlása a territóriumból.
Tehát a biotop eltartóképességének megfelelően a pat
kánypopuláció fennmaradása, illetve fejlődése érdeké
ben az önregulációs mechanizmus révén lehetővé válik a 

nagy szaporodási potenciál ellensúlyozása.

Járvány, kedvezőtlen időjárás, vagy a táplálék mennyi

ségének hirtelen csökkenése, stb 

tevékenység miatt nagymértékben csökkent populációsürü- 

ség után az egyedszám újra növekedni fog.
Ez a növekedés akkor is bekövetkezik, ha a populáció 

eredeti nagysága 90-95 %-kal csökkent.
Az exponenciális populáció növekedést a patkánypopulá
cióra jellemző kevéssé specializálódott életmód, a ma
gas termékenységi ráta és a nagyfokú tolerancia /al
kalmazkodási képesség/ teszi lehetővé.

illetve az irtási• »

Az exponenciális populáció növekedés eredményeképpen 

az egyedszám az optimális szint elérése után is növek
szik egy ideig. Ez a sürüségtöbblet a természetes tul-
kompenzáció eredménye, amikoris bármelyik növekvő po
puláció időszakosan túlhaladja a környezet eltartóké-
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pességét.
Rövid időn belül azonban a populáció önregulációs ké
pessége miatt visszaáll az optimális populációsürüség.
A populáció és a környezet változása dinamikus egységet 
képeznek* A kérdés részletes tárgyalására a IV* feje
zetben visszatérek.

A vándorpatkány szaporodását elősegíti az urbanizáció, 

az intenzív nagyüzemi állattartás bevezetése, az ipar 

és mezőgazdaság centralizálása, egyáltalán a civilizá
ció előrehaladása* A patkányok kevéssé specializáló
dott életmódja, nagyfokú alkalmazkodóképességük bizto
sítja szaporodásukat, annak ellenére, hogy az ember el
lenük irányuló irtótevékenysége is fokozódik*

14* Mortalitás*

A vándorpatkány élettartama a természetben igen eltérő, 

igy általános érvényű következtetést nehéz levonni*
A következő tényezők nagymértékben befolyásolják az

élettartamot:
a/ A születés hónapja,
b/ A populációsürüség és a következtében fellépő faj

testvér effektus, 

с/ A biotop minősége, 

d/ A patkány neme,
e/ Természeti katasztrófák /pl* árviz/, 

f/ Járványok,
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g/ Ragadozók,
h/ Ember irtási tevékenysége.
Vizsgálatok szerint a táplálék minősége alig befolyá
solja a mortalitást.

Fenti tényezőket összegezve, és egyéb megfigyeléseket 
alapul véve, a vándorpatkány átlagos életkora 7-10 

hónapot nem haladja meg a természetben.

Összességében elmondható, hogy elsősorban nem genetikai 
és fiziológiai okok, hanem exogén környezeti hatások kö
vetkeztében pusztulnak el a patkányok /ökológiai morta
litás/.
Laboratóriumban nevelt vad patkányok 2-2,5 éves kort 

is elérnek.

III• Budapesti deratizáció 1971-1972.

Az 1950-es évek elején felfedezett antikoaguláns irtó
szerek szinte forradalmasították a patkányok elleni 
küzdelmet. Segítségükkel kezdődhettek meg a problémát 
valóban megoldó, átfogó mentesítési akciók. Az első 

sikeres patkánymentesitési programot 1956-ban Cuxha- 

venben /'NSZK/ valósították meg, és az azóta is folya
matosan végzett fenntartási munkák révén a város ma 

is patkánymentes.
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1. Fogalmak«

A korábbi években caak ott és abban az esetben végez
tek patkányirtást, ahol a patkányok érezhető gazdasá
gi, vagy egyéb kárt okoztak* Ezek az irtások egymástól 
elszigetelt és nem összehangolt, kis területre kiterje
dő akciók voltak* Soha nem az egész populáció ellen 

irányultak, csak egyes üzemekben, raktárakban, vagy 

egyéb objektumokban megtelepedett patkánycsaládok el
len* Ezért az akciók csak részleges, és időleges meg
oldást jelentettek, mivel, ha egy patkánypopuláció 

egyedszámát egy adott területen csak 70-30 %-kal csök
kentik, akkor az életbenmaradottak reprodukciós poten
ciálja fokozódik mindaddig, mig a család az elhullotta
kat nem pótolja.

Az eredeti populációsürüség visszaállása attól függ, 

hogy a patkányok számát mennyire sikerült lecsökkente
ni* Pl* ha a patkányok $0 %-át elpusztították - arai a 

korábban használatos akut hatású rodenticidek alkalma
zásával kifejezetten jó eredmény - a populáció nagysá
ga fél éven belül elérhette a kiindulási szintet* Ezért 
az évenként egyszer végzett kezelés alig járt eredmény
nyel, hiszen minden évben azonos nagyságú populáció 

ellen kellett küzdeni*

Az évenként két alkalommal végzett irtás már előrelé-
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pést jelent# Az 1954-ben megjelent EÜ.Min# rendelet 

évenként kétszer /tavasszal és ősszel/ elrendelte a 

patkányirtást a vállalatok és intézmények telephelyein#

Miután az irtások igy is csak a város egyes körülhatá
rolt területein történtek, az eredményesség csak rész
leges és időleges lehetett, A térben és időben egymástői 
elkülönülő eljárások helyett kidolgozták az egyszerre 

nagy területre kiterjedő, egységes technológia szerint, 

rövid időn belül végrehajtott mentesítési akciókat# Ez 

minőségileg uj helyzetet teremt és segítségével a pat
kányok okozta probléma maradéktalanul megoldhatóvá válik#

Ennek az eljárásnak a megkülönböztetésére került beve
zetésre német /Steiniger: Rattenfreiheit/, majd angol 
/Drummond: rat free/ szerzők nyomán a patkánymentesités 

és az elért eredményt jelző patkánymentes állapot fogal
mak bevezetésére#
E fogalmak alkalmazását bel- és külfö Időn szakmai vi
ta kisérte, mert patkánymentesség esetén elszórtan, kis 

számban patkány előfordulhat#
Az alábbiak szerint definiálhatjuk az egyes fogalmakat#

Patkányirtás: fizikai, kémiai vagy biológiai mód
szerek alkalmazásával végrehajtott 

olyan egyedszámcsökkentés, mely kö
rülhatárolt kis területre terjed ki,
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ezért az általa elért eredmény is 

csak helyi és időleges lehet. 

Patkánymente8itésг olyan nagy területre kiterje
dő /egész városra/ egységes techno
lógia szerint, rövid időn belül vég
rehajtott integrált irtási folyamat, 

melynek alkalmazásával a területen 

élő teljes populációt felszámoljuk, 

igy az adott területen legfeljebb 

elszórtan maradhatnak vissza egyes 

egyedek.
Patkánymentes állapot: /patkánymentes város/

olyían te
rület, ahol a patkányok egyáltalán 

nem fordulnak elő,

§ysl£2£l§2iiJ22£&£££i££á§]222i °1Уап
terület, ahol a patkányok száma a
mentesítési akció hatására annyira 

lecsökkent, hogy csak igen kis szám
ban egyedi előfordulás lehetséges. 

Budapest patkánymenteáitésekor ve
zettük be azt, hogy mentesnek fo
gadjuk el a várost akkor, ha a meg

határozott kombinált mérési módsze
rek alkalmazásával 200 objektumként 
legfeljebb egy objektumban találunk 

egyedi /nem gócszerü/ patkányelőfor- 

dulást•
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A gyakorlati életben ez bevált és a 

mentesítés óta ezt követjük. Ez eset
ben a még fennmaradt egyes egyedeknek 

nincs lehetóségük és idejük az újbóli 
elszaporodásra.

Patkánymentes állapot fenntartása; olyan preven
cióból és irtási folyamatból össze
tett integrált eljárás, melynek al
kalmazásával egy adott területen a 

mentességi szintet tartósan megőriz
hetjük.

2, A patkánymentesités biológiai alap.iai.

A vándorpatkány kevéssé specializálódott életmódja révén, 

valamint rendkívül nagyfokú alkalmazkodóképessége segít
ségével sokféle irtási eljárás túlélésére képes.
Ezért csak azok az akciók vezethetnek eredményre, amelye- 

ket az ökológiai adottságoknak, a patkányok etológiái szo

kásainak t valamint a populáció biológiai alapelveknek fi

gyelembevételével alakítunk ki.

Nagyon lényeges, hogy az ökológiai ismereteket és különö
sen a reguláló faktorokat megfelelő módon használjuk fel 

és ültessük át a gyakorlati mentesítési eljárásba. 

Ugyanakkor a kellő hatékonyság eléréséhez elengedhetetle
nül szükséges, hogy az eredmények mérésénél a statiszti-
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kailag és biológiailag egyaránt érvényes populáció nagy
ság meghatározására támaszkodjunk.

Eredményes és tartós patkányirtást nehéz megvalósítani•
Az exponenciális populáció növekedés lehetővé teszi, hogy 

ha egy irtási akció nem csökkenti az egyedszámot 1 % alá, 

akkor a populáció nagysága gyorsan eléri, sőt meghaladja 

a kiindulási szintet. Ezért nem vezethet tartós eredmény
re az az irtás, amely egyes objektumok patkányvédelmét 
szolgálja. A sikeres mentesítés populációsziiH:szabályozás

ból áll.

Akkor érhetünk el a legkisebb anyagi- és munkaráfordítás
sal eredményt, ha a felszámolandó patkánypopulációt az 

exponenciális növekedési szakasz kezdete előtt, vagy an
nak kezdeti szakaszában támadjuk meg. így az irtási akció 

optimális időpontja Magyarországon a téli, vagy koratava
szi hónapok.
A patkányok populáció nagyságának szintje alapvetően két 
módszerrel szabályozható:

a/ A kártevők elszaporodását lehetővé tevő 

kfcdierező biotóp megváltoztatásával, 
b/ Alkalmas irtási eljárással.

A kártevők számára optimális életfeltételek megszüntet

het ők az abiotikus tényezőkre ható eljárásokkal.

Ilyen eljárás a táplálék, vagy viz megvonása, valamint
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a fészkelő és búvóhelyek megszüntetése. A biotóp ilyen

fajta megváltoztatása lassan és kevésbé látványosan csök
kenti a populáció nagyságát, mint a vegyi irtási módszer, 

mégis nélkülözhetetlen megelőző módszerként való alkalma
zása és irtás után a hatás eredmény biztosítása érdekében.

Gyakran nincs mód a környezet alapvető megváltoztatására. 
Ilyen esetben csak irtási eljárással csökkenthetjük a pat
kányok számát.
Az irtási akciók eredményessége szempontjából nagyon fon
tos a patkányok u.i táplálékkal szembeni fokozott gyanújá
nak figyelembevétele. Ismeretlen táplálékot csak hosszas 

vizsgálódás után kóstolnak meg, rendszerint a megtalálást 

követő napon. Csak abban az esetben fogyasztanak belőle 

jelentősebb menuyiseget, ha a csaléteknek nincs mellékize, 

számukra visszataszító szaga, vagy fogyasztása után nem 

jelentkezik gyors fiziológiai változás.
Ellenkező esetben a csalétket asszociálják a betegséggel. 
Subletális dosis elfogyasztása esetén a túlélő patkány a 

szerzett tapasztalatokat hosszú ideig megőrzi, sőt to
vábbadja utódainak. Ezért egy adott területen ugyanaz az 

akut hatású irtószer évente legfeljebb kétszer használha

tó hatásosan.

Eredményes irtáshoz nagyon lényeges a méreg koncentráció- 

jának megválasztása a csalétekben.
Hiba, és eredménytelenségre vezet az alacsony koncentrá
ció, mert Így nagyobb az esély, hogy a patkány szubletá- 

lis dosist vesz magához, ami túlélést eredményez és a

!■'
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további irtások eredménytelenségéhez vezet.

Ugyanígy eredménytelenséget szül az a gyakorlat is, ha 

a méreg koncentrációját túl magasan állapítjuk meg. 
Ilyen esetben a méreg mellékize elriaszthatja a csalé
tek fogyasztásától a patkányt.
Általában kimondhatjuk, hogy akkor jó a csalétek, ha 

annak fél ,aramra .iában a méreg letális dosica benna van. 
A hazánkban alkalmazott akut hatású ratticidek a csa
létekben 0,5 - 10 7o közötti koncentrációban alkalmaz
hatók.
/1.sz.TÁBLÁZAT: Akut hatású rodenticidek és alkalmazá
si koncentrációjuk./

A csalétekkel szembeni gyanú csökkenthető, ha az irtást 

megelőzően méreg nélküli csalétekkel - u.n. vivőanyag
gal - előetetóst végzünk.
A csalétekkel szemben fellépő idegenkedést elkerülhet
jük, ha a patkány járataiba, útvonalára a hatóanyagot 
por alakjában kijuttatjuk, amely igy az állat szőrére 

tapad, és annak tisztogatása során a tápcsatornába jut. 

Es a módszer csak ott alkalmazható, ahol biztosítva 

van, hogy ember, vagy haszonállat nem jár, hiszen a 

patkányirtószerek a melegvérüekre - fajra való tekintet 

nélkül - közel egyformán hatásosak.



l.sz. TÁBLÁZAT:

Acut hatású rodenticidek és alkalmazási koncentrációjuk»

Alkalmazási %Minosités Orális LD-50Szer

0,2 %Erősen mérgezőNátrium fluoracetát 1 mg/tskg

0,5 %Erősen mérgező 5 mg/tskgSárga foszfor ?

2,0 %Erősen mérgező 20 mg/tskgTalliumszulfátI

5,0 %40 mg/tskgArzéntrioxid MérgezőC\Jm
Mérgező 3,0 %50 mg/tskgCinkfoszfid

150 mg/tskg 10,0 %MérgezőNátrium fluorid

1,5 mg/tskg 0,1 %MérgezőKrimidin
Veszélyes 6 mg/tskg 1,5 %ANTU

15,0 %Veszélyes 100 mg/tskgScilla maritima
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Az antikoaguláns ratticidek alkalmazásával gyakorlatilag 

elkerülhető a patkányokban fellépő gyanú, mert:
a/ Az antikoagulánsokat csak néhány ezrelékes 

koncentrációban használjuk és igy mellék
ize, vagy riasztó szaga nincs.

Ъ/ A mérgezés tünetei többszöri fogyasztás 

után, csak a 4.-5. napon jelentkeznek, 

igy a patkány nem asszociálja a betegsé
get a csalétekkel.

с/ A késve jelentkező mérgezési tüneteknek 

köszönhetően a csalétek mintegy ciőeteti 

önmagát

2.sz. TÁBLÁZAT:
Anticoar:uláns hatású ratticidek és alkalmazási koncent

rációjuk.

Minősités Alk. %Oralis LIU50Szer

0,1 /$Veszélyes 5 x 1,3Wa r farin
Veszélyes 0,06 %5 x 0,5 mgKumatetralyl

0,05 %VeszélyesKumaklór 5 x 1,0 mg
0,06/5Kumafuril Veszélyes 5 x 1,0 mg

0,0075 %Veszélyes 1,0 mgBrodifacum
0,03 £Veszélyes 5 x 0,5 mgPival

0,05 %VeszélyesKlorofacinon 5 x 0,3 mg
0,02 /5VeszélyesDifacinon 5 x 0,2 mg

\V s
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líemcsak a hatóanyag típusának és koncentrációjának kivá
lasztása igényel nagy körültekintést, hanem a vivőanyagé 

is. A vándorpatkány, ha teheti, válogat a rendelkezésre 

álló élelem között és mindig a számára legizlotesebb és 

energiaszükségleteinek kielégítésére leginkább alkalmas 

táplálékot részesíti előnyben.

Az irtás megkezdése előtt is van megfelelő táplálékfor
rás, ami fenntartja a patkány populációt.
Azt kell elérni, hogy a populáció minden tagja a csalé
tekből fogyasszon, kellő mennyiségben, ezért olyan je
lentős a vivőanyag megválasztása.
A fentiek miatt csak az olyan vivőanyagok megfelelőek, 
melyek igen Ízletesek, többféle komponensből készülnek, 

és ezáltal kielégítik az individuális igényeket is.

A leírtakon túlmenően nagyon fontos az ideális összeté
telű vivőanyag minősége és megjelenési formája is.
Ha az romlott, penészes, vagy erjedt, visszataszitélag 

hat a patkányra és repellenssé válik.
A csalétek koncentrációja is nagyon fontos. A finom, 

lisztes állományú anyag nem megfelelő, mert a patkány 

táplálkozásnál két mellső lábával szereti fogni táp
lálékát, amit ilyen esetben nem tehet meg.
A nagy darabos vivőanyag szintén nem jó, mert nem kever
hető hozzá egyenletesen a móreganyag.
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Л gyakorlatban a 4-5 юга 0 dпупén csalétek vált be leg
inkább. A patkány akkor eszi szívesen, ha ezt nyugodtan, 
védettségének tudatában teheti. Ezért a csalétket etető- 

ládában kell elhelyezni, amelyen legalább két /6-7 cm 0/ 

nyilas van, amely a könnyű, menekülés lehetőségét adja és 

a biztonságérzetet fokozza*

Az irtószer felkináiási helyének kiválasztása, az u.n. 

etetohelv meghatározása is döntő az irtás eredményessé
ge szempontjából. Abból kell kiindulnunk, hogy a patká
nyok számára megfelelő mennyiségű és minőségű táplálékot 

biztosított eddig is a mikrobiotóp, ahol éltek. Ha nem 

telepitjük az etetőhelyet a buvó és fészkelőhely köze
lébe, esetleg nem fogyasztanak a csalétekből.
A fészkelőhelyet meghatározni nem mindig könnyű, ezért 

arra kell törekedni, hogy az objektumok alagsorának, pin
céjének minden 20 méterén, az udvar minden 50 méterén 

legyen kialakított etetőhely.

Ilemcsak megfelelő sűrűségű etetőhely-hálózatra van szük
ség, hanem arról is gondoskodni kell, hogy a patkányok 

mindig elegendő mennyiségű és minőségű csalétket talál
janak azokban.

Erről gondoskodhatunk azáltal, hogy fölös mennyiségben 

helyezünk ki csalétket és hetenként ellenőrizzük a csap
ié tekfogyást. Esetenként utána töltünk. A csalétek káro
sodása esetén kicseréljük azt.
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Ha nem talál elegendő irtószert a patkány az etetőhelyen, 

csak suhletális dósist fogyaszt, ami akut hatású méreg 

esetében az irtás hatásosságát hónapokra megakadályozza, 
anticoagulánsok alkalmazása esetén pedig rezisztencia 

kialakulását segiti elő*
A patkányokra jellemző az ivaréretté válás után az ösz
tönös szóródás. Ezt segiti elő a nem kellően hatékony 

irtás riasztó hatása. Úgyszintén fokozhatja az a körül
mény is, hogy egy városon belül nem egyidőben és azonos 

technológiával folyik az irtás és az irtás hatására egy 

helyen territóriumok szabadulnak fel - biológiai vacuum - 

keletkezik, amely mintegy odavonzza a magas sűrűségű 

populációk patkányait, felkínálva a di 
dás lehetőségét. Ezért eredményes és tartós patkánymen- 

tesitóst csak akkor remélhetünk, ha akciónk az egész vá
rosra, vagy annak természetes terjedési akadályokkal kö
rülhatárolt területére kiterjed /pl.folyó/.

szaporo-

A budapesti patkánymentesités és fenntartás tapasztala
tai alapján megállapíthatjuk, hogy a felszabaduló biotépot 

fokozatosan más fajok foglalják el.
így pl. jelentősen nőtt az egérpopulációk száma, melyek
re ugyan az alkalmazott anticoagulánsok ugyancsak mérge- 

zőek, de az egér életmódja miatt a patkányt célzó irtási 
eljárások egérre csaknem hatástalanok.
Meleg pincékben tapasztaljuk a Blatta orientalis fokozó
dó szaporodását is, amelyet a patkányok jelenléte eddig

megakadályozott.
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3. A patkánvmentesitós alapelvei«
~ ' ' ‘ ‘ ............................. ..........................“................................................. .......................................................................................... ■■ -u

Patkánymentesitést két módszer alkalmasáéával leket vég
rehajtani:

a/ Szelektív módszer.
Az irtószer kihelyezést széleskörű, felmérés előzi meg, 
melynek során objektiv módszerekkel meghatározzák a pat- 

kányfertőzött objektumokat és lehetőleg a fertozöttség 

mértékét is.
Ezt követően kerül sor a méreghelyek kialakítására és a 

tényleges mentesítés megkezdésére.

A módszer előnye, hogy kevesebb munkaerő felhasználásával, 

lényegesen kevesebb irtószer és anyagszükséglettel, rövi- 

debb idő alatt ез a környezetet kevésbé veszélyeztetve 

végezhetjük el a mentesítést.
A módszer hátránya: hogy nem lehet minden esetben pontosan 

meghatározni a fertőzöttséget és különösen nem ennek mér
tékét, igy néhány fertőzött objektum a kezelésből kimarad, 
mely gócokból a patkányok migrációja az üres territóriumo
kat benépesíti és megindul a robbanásszerű populáció növe
kedés. A patkányok ösztönös vándorlási hajlamát a megboly
gatott biotóp és az irtást követő lokális biológiai vácuum 

elősegíti.
A szelektív módszer előnyeit ismerve ós mérlegelve azt ál
lapíthatjuk meg, hogy egy város, vagy terület mentesítésé
nél a módszerből adódó kockázatot nem vállalhatjuk.
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Ъ/ Globális módszer.

A globális módszer alkalmazása esetén a fertőzőttaégtől 
flippétiénül minden objektum minden részén egyidejűleg
megtörténik a méreg kihelyezése*
w l
A módszer előnye, hogy minden egyes patkány számára el
érhetővé teszi a méreg elfogyasztását* Külön felmérést 

végezni a fertőzöttség meghatározására nem kell, mert 
az etető-helyek időnkénti gondozása /utántöltés/ során 

észleljük a fogyasztást és annak mértékét, igy egy mun
kafázissal a fertőzöttségről - ha utólag is - képet ka
punk*
A módszer hátránya, hogy nagyobb a munkaerőszükséglet, 
nagyobb mennyiségű csalétek felhasználást feltételez, 

továbbá időigényes és a nagy mennyiségű irtószer a kör
nyezetet szennyezheti*
Kétségtelen, hogy a globális módszer a fent felsoroltak 

következtében igen költséges és alkalmazása bizonyos ve
szélyekkel járhat, mégis azt kell mondanunk, hogy ered
ményes és tartós patkánvmentesitést csak ennek a mód
szernek alkalmazásával érhetünk el.

I

A fokozott költségigény, a nagy fizikai és szellemi mun
ka az eredmény révén sokszorosan megtérül, mert az elért 

eredményt már kevesebb munkával és irtószerfelhasználás

sal évekig, évtizedekig fenntarthatjuk*
A korszerű, globális patkánymentesitési módszer alapelvei 

a következő pontokban foglalhatók össze:
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- A mentesítési munkát egyszerre nagy területen, 

több mentesítő brigád összehangolt munkájával 
végezzük.

- Az etetőhelyeket az objektumok minden szintjén,
- csatornarendszerében, pincében és a felszínen - 

megfelelő számban helyezzük ki.

- A mentesítést anticoaguláns ratticid felhasználd" 

sával készített megfelelő összetételű és konzisz
tencia Ju vivőanyaggal végezzük.

- A patkányok számára biztosítani kell a nyugodt és 

biztonságos táplálkozás lehetőségét, etetőláda, 

csatornaláda, illetve megfelelő helyen alkalma
zott etetőkarton kihelyezéssel.

- A csalétket minden etetőhelyen fölös mennyiségben 

kell kihelyezni, hogy a patkányok minden időpont
ban elegendő táplálékot találjanak, azt megszokva, 
napokig felkeressék.

- Gondoskodni kell az irtást végrehajtó személyzet 
elméleti és gyakorlati kiképzéséről, hogy a tech
nológiát helyesen és hatékonyan, a környezet ve
szélyeztetése nélkül alkalmazza.

- Az akció előkészítése és lefolytatása során a tö
megkommunikációs eszközök igénybevételével a la
kosságot tájékoztatni kell az akcióról, mert kellő

együttműködést csak igy várhatunk.
- Az irtószerkihelyezést olyan biztonsági óvórend

szabályok betartása mellett kell alkalmazni, hogy
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a nem kivánt toxikációt elkerülhessük, a kör
nyezetet ne szennyezzük,

- Az irtás eredményes befejezése után a csalétek
maradékot be kell gyűjteni, és biztonságosan 

meg kell semmisíteni.

4, A vándorpatkány okozta közegészségügyi - .járványügyi
ártalmak.

A vándorpatkány mintegy 30 fertőző betegséget terjeszthet. 

Ezek közül a legjelentősebbeket felsorolom:
Salmonellozisok száma világszerte, igy hazánkban is emel
kedik. Az identifikált salmonella törzsek között a Salmo
nella typhimurium vezet.
1969-ben egy tömeges salmonella mérgezés zajlott le Buda
pesten. A phag-tipizálás bizonyította, hogy az üzem terü
letén befogott patkányban a járványt okozó salmonella 

törzs kimutatható volt.
Leptospirózis. A patogén leptispirák csak állatok veséjé
ben maradhatnak életben, innen jutnak a vizelettel a kül
világba. A Leptospira inctегоhemorrhagica primer gazdái a 

vándorpatkányok. Egyes szerzők a leptospirák valamennyi 
szerotipusának terjesztőiként a vándorpatkányt teszik fe
lelőssé.

Komoly gazdasági károkat okoz hazánkban ezek közül a Lep
tospira pomona sertéstenyészetekben. Leptospira icterohe- 

morrhagicá-t és L. canicolá-t a soproni vágóhídon fogott 

patkányok veséjéből mutatták ki hazánkban először.
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Tfjnhlnalloais. As USA-ban a befogott patkányok 2 ,1-át, 

a Szovjetunióban 3 /«-át találták Trichinella spirálissal 
fertőzöttnek* As athéni patkányok 16 /1-ában volt kimutat
ható. Hazánkban 1891-ből származik az első trichinella 

járvány leirás. 1891-1950-ig leirt 9 járvány során 114 

személy betegedett meg trichinellósisban. Közülük 9 meg
halt. A legnagyobb méretű trichinellósis 1964-ben zajlott 

le Pesterzsébeten. 120 személy betegedett meg, közülük 3 

meghalt. A járványügyi vizsgálat bebizonyította, hogy a 

kolbásznak feldolgozott sertést a tulajdonos egy szemét
telepen tartotta, igy több mint valószínű, hogy az állat 

itt fertőződött feltehetőleg patkánytól.
Ugyancsak bizonyított az 1957-es debreceni trichinella 

járvány patkányeredete.
Fentieken kivül a patkány szerepet játszik a toxoplazmó- 

zis, a rickettsiozisok, a TBC 4з a tularaemia terjeszté
sében.
Bgyes szerzők szerint szerepe van néhány bélprotozoon- 

Giardia lamblia, Entamoeba histolytica- és számos helmin- 

tozis továbbvitelében is.

Számolni kell azzal is, hogy - a patkányok 8 hónapos átla
gos élettartamát feltételezve - évente mintegy 750 tonna 

patkánydög rodhad el a pincékben, raktárakban, csatorna-
jelentős járványügyi veszélyt okozva.rendszerben, stb•»
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5. Gazdasági kártétel«

A vándorpatkány naponta - a táplálék minőségétől függően - 

30-50 gr. táplálékot fogyaszt, de ennek mintegy háromszo
rosát teszi fogyasztásra alkalmatlanná. Ezzel számolva 

egy patkány havonta kb. 2 kg évente 24 kg. táplálékot 

igényel. Az elfogyasztott táplálék értéke nagyon változó, 

mert a szemétbe dobott élelmiszer értéktelen, a raktárak
ban csomagoltan állóknak az ára esetleg 100 Ft./kg. 

Reálisan 5 Ft./kg. értékkel számolva egy patkány évi táp
lálékának értéke 120 Ft 

Budapest 2 millió patkánya viszont 48.000 tonna táplálé
kot fogyaszt, 240 millió Ft. értékben, 

óriási számok, de igazak.

•»

nem tűnik soknak.•»

Ha ehhez hozzászámítjuk a rágásukkal a csatornarendszer
ben, épületek álagában, gépi berendezések rongálásában 

okozott kártételt, újabb tízmilliókkal gyarapodik a pat
kányok okozta gazdasági kár. Ez a reálisnak tűnő számí
tás, - melyet világszerte alkalmaznak - bizonyltja, hogy 

a deratizációra fordított 182 millió forint kiadás már 

az első évben megtérült. 1973* óta a mentesen tartás 

költsége 24 millió forint/év, mellyel százmilliókat ment

hetünk meg.
Ezt vizsgálva igen könnyen belátható a deratizáció és 

mentesentartás gazdaságossága.
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6. 1970» év előtti patkányirtás Budapesten«

Az első budapesti szervezett patkányirtásokhoz a jogi ala
pot az 1876, évi XIV. törvény szolgáltatta, melynek 10. és 

18. §-a az egészséget veszélyeztető kártevők irtásáréi in
tézkedik. Ennek szövegében szerepelt a patkányok okozta 

pestis veszély, bár az utolsó magyarországi pestis megbe
tegedés 1828-ban volt. 1922-ben a Népjóléti és Munkaügyi 
Miniszter 3040/1922.11.sz. rendelete imondta ki a patkány
irtási és az ezt megelőző lomtalanítási kötelezettséget, 

melyben az irtás időpontjául julius 31* és augusztus 5* 

közötti hetet jelölte meg.
Irtószerként a foszforpépet és a tengeri hagymát /Scilla 

maritima/ ajánlotta. Ezt követően évente kötelezően ismé
telték a patkányirtást, melynek kötelezettsége kiterjedt 

a lakóliázakra, élelmiszeripari és kereskedelmi vállala
tokra, pályaudvarokra és raktárakra.

1954-től lehet a modern rágcsálóirtás megvalósulásának
kezdetét számítani, Ekkor jelentek meg az uj rendeletek

3/1955.EÜ.M.SZ.rendelet/ me-/1063/VIII.20./1959.Mt.R 

lyek már előírják az évi kétszeri kötelező rágcsálóirtást 

és a differenciálás elvét /megelőző, szakaszos, és folya-

•»

matos irtás/.
Ekkor az irtószerek közül legnagyobb mennyiségben cink- 

foszfidot használtak. A tavaszi-őszi kötelező irtás becs

lések szerint a patkánypopulációnak csak mintegy 25 %-át
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pusztította el* Az irtás következményeit a populáció 2 

hónap alatt pótolta* A populáció egyedszára alakulását 

az alábbi grafikon szemlélteti:

Populáció egyedszám alakulása 1965-1967-ben*
l.sz* grafikon.

patkányok 

egysdózárna 

millióban irtás irtás Iirtási irtas\
V t

irtás
V

v 2

4,5

4

0,5

l

ősz it „aszfa у asztavasztavasz ősz
Ev'Is 37iQ3o1935

Az irtás költsége éves szinten cca. 20 millió forintot 

tett ki, minden kimutatható eredmény nélkül*

Érdekes összevetésként emlitem a mai deratizációs fenn
tartás 24 millió forintos évi költségét, melynek eredraé-
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nyeképpen a populáció szint a korábbinak 0,1 %-a. 

Elemezve a korábbi irtások eredménytelenségét az alábbi 
főbb okokat állapíthatjuk meg:

- Az objektumoknak csak kisebb részére ter
jedt ki az irtás, igy a populáció csak he
lyenként károsodott.

- Nem azonos szerrel és technológiával tör
tént az irtás.

- Sok esetben az irtás szakszerűtlen volt.
- Az irtás esetleges eredményét soha nem kö

vette fenntartás.

7. 1971-1972. évi patkánymentesités.

a/ Rendeleti háttér.

Kezdeményezésünkre az Egészségügyi Minisztérium 6/1970. 
EÜ.M.sz.rendeletében úgy intézkedett, hogy a Tanács 

Végrehajtó Bizottsága működési területén az általános 

és kötelező patkánymentesitést elrendelheti, azt minden
ki köteles tűrni és annak költségeit köteles megfizetni.

A Fővárosi Tanács 1970.XII.18-án kelt 355/1970.sz. ha

tározatában elrendelte a főváros teljes és kötelező 

patkányxaentesitését.
Versenytárgyaláson a Bábolnai Állami Gazdaság /BAG/ nyer

te el a megbízást Budapest deratizációjára, melyet 1971.
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január 1* - 1972* december 31-ig köteles elvégezni. 
Kötelezte magát arra, hogy az eredeti patkánypopulációt 
2 %o alá csökkenti. Vállalási összeg 182 millió forint 

volt.
Ъ/ Szervezési kérdések.

A deratizációt 3 szakaszban valósitotta meg a BÁG.
"A" szakasz: Budai kerületek. Mentesítés ideje:

1931.IV.5.-XI.28.

"B” szakasz: Pest Dunával határos kerületei.
Mentesítés ideje: 1971.XII.1.-1972.VI.20. 

"C" szakasz: Pest külső kerületei.

Mentesítés ideje: 1972.VII.1.-XII.1.

Minden szakasz 16 körzetre lett osztva, melyet 1-1 bri
gád mentesített és felelt az eredményességéért.

с/ Deratizáció módszere.

A 3 fő szektort 16 körzetre osztották fel. Minden kör
zetnek 5 fős - gépkocsival rendelkező - brigád volt a 

felelőse. A brigádok a körzetben levő objektumokat sor
ba látogatták. Tájékozódtak annak fertőzöttségéről, majd 

az objektum csatornahálózatát, pincéjét és a földszinti 
részt etetőládákba tett csalétekkel látták el.
4 napos méregkihelyezés után a korábban kitett etetőhe

lyeket ellenőrizték, ahol kellett a csalétekfogyást pó
tolták. 3-4 hetes méregkihelyezés után rendszerint újabb 

fogyasztás sehol nem volt tapasztalható, ez esetben azt

\
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a kis körzetet mentesnek nyilvánították. As etetőládák
ban levő csalétek ennek ellenére folyamatosan a terüle
ten maradt.
Mikor minden körzet mentesítése befejeződött, értesítet
te a BAG a KÖJÁL szakembereit, hogy az ellenőrző mérése
ket elvégezheti.

d/ Ellenőrzési rendszer.

Ahhoz, hogy a deratizáciő eredményességét precízen mérni 
tudjuk, szükségünk volt exakt mérőmődsserekre, melyek se
gítségével esetleg egy patkány jelenlétét is regisztrálni 
tudjuk.
As irodalomban csak Hayne /1949/ térhálós módszere, vala
mint Littíg és munkatársai /1969/ rendomisáláson alapuló 

módszere volt fellelhető, melyek csatornában élő patká
nyok kimutatására nem alkalmasak, egyébként is roppant 
nehézkesek.
Magunk fejlesztettünk ki egy parafinos mérőkockát, mely 

igen egyszerűen alkalmazható, olcsón előállítható és 

ezerszám alkalmazva a terület patkányfertőzöttsógéről 
pontos képet ad.

A parafinos mérőkockát az 1973-ban Budapesten tartott 

II. nemzetközi Deratizáciés Szinpoziumon mutattuk be a 

hazai és külföldi szakembereknek.
Az elmúlt 12 év tapasztalatai alapján is mondhatom, hogy
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jobb és megbizhatóbb módszert patkányinfesztáltság kimu
tatására sehol nem alkalmaztak.

Pincékben, raktárakban alkalmaztuk a WHO által is java
solt talkumporozásos módszert, valamint a patkányok rá
gásnyomának, ürülékének stb. megfigyelését.
Úgyszintén támaszkodtunk a lakossági bejelentésekre is.
A mérési módszerek együttes alkalmazásával pontos ada
tokat kaphattunk az infesztáltság fokáról. Méréseinket 
az általunk potenciálisan fertőzöttnek vélt objektumok
ban végeztük, melyek aránya az összes objektumhoz viszo
nyítva meghaladta az 1 %-ot.

Parafinos mérőkocka. 
8.sz. fénykép.



69

е/ Irtószer.

Coumatetralyl

C19H16°3 ■V-.'

□.nevezése és kifejlesztése:
A coumatetralyl elnevezés abból adódik, hogy a vegyület 

a Coumarin származékok csoportjába tartozik.
IUPAC neve: 4 - hydroxy-3-/l»2,3,4-tetrahydro-l-naphtha- 

lenyl/-2H-l-benzopyran-2-one /5336-29-3/•
1956-ban a Bayer AG fejlesztette ki,mint rodenticidet. 
Kereskedelmi neve: Racumin.
"lőállitása és tulajdonságai:
A 4-hydroxycoumarinnak az 1,2,3»4-tetrahydro-l-naphtollal 
történő kondenzációjával állitható elő.
Sárgásfehér kristályos por, op: 172-176 C°.
Oldhatatlan vizben: gyengén oldódik benzolban, dietiléter- 

ben, jól oldódik acetonban és etanolban.

Felhasználása:
Anticoaguláns rodenticid,
Szubkrónikus LD-50 értéke patkányoknál 0,3 mg/kg naponta 

fogyasztva /5 napon át/
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Formulációk:

"Racumin 57” /7,5 g. aktiv hatóanyag/kg,/
Porozószerként és csalétek készítésre.

Csalétek készítés: 1 rész ”R.57" + 19 rész csalétekanyag. 
/A kész csalétekben 600 mg/kg aktiv hatóanyag/

A csalétekben levő Coumatetralyl a prothrombin szintézis
hez szükséges Кх vitamint köti meg, igy a keringő vérben 

levő prothrombin szint csökken. 3-4 nap után olyan mérté
kű ez a csökkenés, hogy a véralvadás mechanizmusa nem in
dulhat be.

Ennek séjáját az alábbi vázlat szemlélteti:

A véralvadás mechnaizmusa.

Véralvadásgátlók 
támadáspontja

Intrinsic
alvadás
tényezői
IX.faktor

Extrinsic
alvadás
tényezői
VII.fáktor 
X.faktor

K-VITAMUJ

Vér protrom- 
bináz Szöveti-Protrombináz

PROTROMBIN

V

TROMBIH

Fibrin I * véralvadásFibrinofíén
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8« Eredmények«

As egyes szektorok deratizációs munkáinak befejezésekor 

mérőmódszereinkkel mértük az irtás eredményességét.
1972« október 16-december 16. között pedig 5 mérőbri
gád folyamatos méréssel 7.568 mérőhelyet létesített a 

város minden pontján. Egy-egy mérőhelyen belül eseten
ként több mérőpontot is kialakítottunk. Ha a leolvasás
nál egy mérőpont is pozitivitást jelzett, az objektumot 

fertőzöttnek nyilvánítottuk.
Eredményeink részletezését a 3*sz. táblázatban adom meg. 
/Budapest deratizációs átvétele 1972.október 16-december 

16./

Méréseink tanúsága szerint a 7*568 mérőhely közül 143- 

ban találtunk bizonyítható patkányinfesztáltságot, mely 

az objektumok 1,89 %-os fertőzöttségét jelenti.
Az összes mentesített objektumok száma 220.017*
Ha az összes mentesített objektumra vetítem ki a fertő
zöttnek talált objektumok számát, akkor az infesztáltsá

got 0,065 %-osnak találom.

Mivel méréseinket igyekeztünk azokban az objektumokban 

végezni, melyekben a patkányelőfordulás a legvalószínűbb, 

0,065 %-os infesztáltság véleményem szerint a valóságos 

infesztáltságot tükrözi.
Az "A” szektorban a pozitív objektumok száma 49, az ob
jektumok száma 57*000, az infesztáltság 0,086 %-os.



3.sz. TÁBLÁZAT;

Budapest deratizáciés átvétele 1972«október 16-december 16,

Összes pozitivférőhelyek létesítése Mérőhelyek leolvasása Megsem
misült

ÖsszesenPorozásSzektor Szám %Kocka Negativ Pozitiv
Mérés Nyilatkozat

623 1.375 1.998 1.883A 38 11 49 3,85 77

В 801 2.199 1,963.000 2.820 47 12 59 133»

c\jc~ 634 1.936 26 1.36G 2.570 2.500 9 35 44
» sasva- ars:-, «№s- saeacaas: tsr“S5SSS5=SSS = :s::SSrS = SS'ÍSS SSSS;:: SE SrSSSSr: sssrssrsssssrssÄr: rsssrsssaacssssx: rss=s=:ssss2= ^

Összesen 7.5685.5102.058 7.203 111 1.8932 143 254

Г

*
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A "В" szektorban a pozitiv objektumok szárna 59, az ob

jektumok száma 80.000, az infesztáltság 0,074 %-os.

A "C" szektroban a pozitiv objektumok száma. 35, az ob

jektumok száma 83*017, az infesztáltság 0,042 %-oa.

A legmagasabb mentesítés utáni infesztáltságot az "A" 

szektorban találtuk, mely még mindig alatta van a szer

ződésben kötött értéknek.

A mentesítési munkánk előtt mérésekkel megállapítottuk

az eredeti infeaztáltságot, melynek értékeit a mente

sítés utáni értékekkel együtt a 4*sz. táblázatban

adom meg.

Az adatok alapján megállapíthatjuk, hogy a legeredmé

nyesebb munkát a "B” szektorban sikerült végezni,

ahol a korábbi magas infesztálteágot /42,5 %/ 0,074 %-

ra tudtuk csökkenteni. Az eredmény eléréséhez hozzá

segített a deratizációban résztvevők egyre bővülő

szakismerete.

I

i

I



4.32. TÁBLÁZAT;

Budapest patkánvinfesztáltaága az asszanáció el6tt és után.

Mentesítés utáni fertőzött 
objektumok

Mentesítés előtti fertőzött 
objektumok

Objektumok
számaSzektor

%-a%-aszáma szama

32 % 0.086 %4957.000 18.240"A"

I
42,5 % 0,074 %59"B" 34.00080.000

■«a-h
0,042 %3517.018 20,583.017"C"

I

Budapest
összosen: 0,065 %69.258 31,48 % 143220.017
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9* Anyag- és eszközszüksé^let.

Budapest deratizációjához az alábbi mennyiségű anyagot 
használtuk fel:
5.SZ» TÁBLÁZAT:

Megnevezés: Egység: Mennyiség:

Recumin csalétek 1.601.000kg.
Önetető láda /nagy/ 330.468db.
Önetető láda /kicsi/ 86.022db.
Rögzítő léc fm. 220.205

614.771Kartontálca db.
- ■

Etetőcső db. 40.884.
■

Tehergépkocsi által 
megtett km. 1.108.038km.

Mentesítés
Ellenőrzés

fő 112Átl.létsz.
fő 11

Mentesítés költségei 182.000.000Pt.

10. Következtetések.

Megállapíthatjuk, hogy szakszerű, következetes munkával 
egy nagyváros is mentesíthető a patkányoktól.
Körültekintő munkavégzéssel elérhető volt, hogy emberi 

baleset nem fordult elő, haszonállatok is csak kis szám

ban pusztultak.
A mérgezésben elhullott patkányok közegészségügyi-járvány

ügyi gondot nem Jelentettek, mert a mentesítést végző
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szakemberek az elhullott patkányokat összegyűjtötték 

és megfelelő módon megsemmisítették.

Bebizonyosodott, hogy az alkalmazott irtószer, irtási 

technológia és ellenőrzési szisztéma alkalmas egy nagy
város deratizációjához.
Az is nyilvánvalóvá vált, hogy a legkörültekintőbb munka
végzés mellett is bizonyos számú patkány túléli az irtást, 

A patkányok szaporodási potenciáját figyelembevéve megál
lapíthatjuk, hogy a logisztikus szaporodási számítások 

szerint az eredeti patkányinfesztáltság cca, 20 hónap 

alatt visszaállni.

Ezért szükségessé vált, hogy a mentesítést a patkányok 

ujraszeporodásának megakadályozása céljából szervezett 

fenntartási munka kövesse.
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IV. Patkánvmentes állapot fenntartása.
1473-1981.

1. Patkánymentes állapot fenntartásának biológiai alap.iái.

Ahol a patkányok már egyszer megtelepedtek és elszaporod
tak, ott számukra a biotóp nyilvánvalóan kedvező és irtás 

utáni újbóli elszaporodásuk is lehetséges. Sót a sok sza
baddá vált territórium, fölös mennyiségű táplálék, gyors 

szaporodásra biztosit lehetőséget. Ezért minden patkány- 

mentesités csak úgy fizetődik ki, ha utána a patkánymen
tes állapot fenntartásáról folyamatosan gondoskodunk.

A patkánymentes állapot természetesen nem azt jelenti, 

hogy patkány a főváros területén egyáltalán nem él, hanem 

azt, hogy számuk annyira csökkent, hogy sem számottevő gaz
dasági, sem közegészségügyi-járványügyi problémát csökkent 
populációjuk nem okoz.
Azoknak az objektumoknak az arányát, melyekben patkányelő
fordulást tapasztaltunk 1973-1981. között, a 2.sz. grafi
konon adom meg.
1973# végén az objektumok 0,065 ezrelékében volt mérhető 

a patkányok jelenléte.
Ha a patkányok egyedszámát is az eredetinek 0,065 ezrelé
kének veszem, 13.000 mentesítést túlélt patkánnyal számol
hatok.
A vándorpatkányok, amennyiben a populációsürüség alacsony,
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megfelelő búvóhely és elegendő mennyiségű táplálék áll 

rendelkezésére, igen dinamikus szaporodásra képesek.
Ezek a feltételek a mentesített fővárosban adottak, ezért 

ha a mentesség fenntartását abbahagytuk volna, vagy nem 

elég figyelemmel és körültekintéssel végeztük volna el, 

rövid idő alatt a patkánypopuláció egyedszáma elérhette 

volna a mentesítés előtti értéket.
Csupán a patkányok szaporodóképességével számolva, nem 

véve tekintetbe a szaporodást gátló külső és belső té
nyezőket, a patkánypopuláció egyedszáma az 1972. évi 
13.000—ről az alábbi exponenciális növekedés szerint 

alakulna:

rtExponenciális növekedési egyenlet: Halfáé 

H« populáció egyedszám 

IíQ= populáció kiinduló egyedszáma /13.000/ 

r= szaporodási ráta /0,0147/пар/
e= logaritmus állandó 2,71828

/exponenciális függvényeknél alkalmazandó/

hónapban az egyedszámII * 1-2-3 • • #1-2-3 • • •

Pl. Számitás menete:

Hj- 13.000 x e°»0l47x3°=13.000 

= 13.000 x 1,5542 = 20.205

0,4410_x e

Tehát exponenciális növekedés szerint а К értéket a 11. 
és 12. hónap között érné el a patkánypopuláció.
Természetesen a patkányok nem szaporodhatnak exponenciálisan, 

terüelt eltartóképességének feléig. /|/csak cca. a
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6.sz. TÁBLÁZAT:

Adatok a grafikus ábrázoláshoz:

6Hónap 119 103 5 7 84 12210
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/Grafikon a következő oldalon./

Utána a patkánypopuláció egy eds zárná t a dinamikus szaporo
dási potenciával szemben ható, számos eltérő intenzitású 

reguláié faktor eredője határozza meg.
A reguláié faktorok közül legjelentősebbek a

- táplálék mennyisége ез minősége
- a viz
- a fizikai környezet
és nem kevésbé a táplálókért, búvóhelyért 

folyó intra- és interspecifikus konkurencia.

A populációsürüség növekedésével fokozódik az agresszió, 

ami a mortalitás növekedését és a natalitás csökkenését 
eredményezi.

A populációsürüség emelkedése elősegíti a populáción be
lüli járványok kitörésének valószínűségét és fokozott le
hetőséget teremt a mortalitást szintén fokozó ekto- és 

endoparaziták elszaporodásához.
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Bz a regulációs mechanizmus megakadályozza a populáció 

tulszaporodását.
E regulálő tényezők együttes hatását veszi figyelembe a 

Vorhulat-learl féle logisztikus szaporodási egyenlet, 

mely szerint a jelenlegi populáció szint az alábbiak 

szerint változna:

Ut /К-II / Оt -J- in
H0 /К-íít/

ahol » 13.000,
К = 2.000.000
r * 0,0147
H ss populáció nagyság

7. az.TÁBLÁZAl? a grafikus ábrázoláshoz.

7,61.9 3,8 5,7 9,5 11,4 13,2 15,2 17,1 20,9 Hóna19t
45611457 171 228 285 399 513 570342 627 Пар

OJ со 8H
I -!О » Iinin CD□ СО•о r-io\СП in tn

r-i оос» о с\ Piг* inin* . .* смЩР I ос- сл оСП СОа ш
«•фк о н 3 о сг> со S!*сонн СП СПт п *♦ . .н нн н н н

. ■ J

/Grafikon a következő oldalon./

Л populáció egyedszáma egyre lassabban közelit а К értékhez, 

amit mintegy 22 hónap alatt ér el.
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Tellát feltétlenül indokolt a deratizációs fenntartás, 

mert ennek elmulasztása esetén kárbaveszne az a nagy 

szellemi és fizikai energia, valamint a hatalmas anyagi 
költség, amit a deratizációra fordítottunk#

A mentesített területen a patkányok újbóli előfordulása 

három okra vezethető vissza.
- A mentesítési akciót néhány egyed túléli#
- A nem mentesített környezetből aktiv módon 

patkányok vándorolnak be.
- A nem mentesített területről szállítójármű

vek révén patkányokat hurcolnak be.

A legfontosabb teendő a patkányok ujraelszaporodásának 

meggátlása, amit az alábbiak szerint érhetünk el*

a/ A mentesítést túlélő egyedek elpusztítására 

a területen etetőhelyeket hagyunk meg és gon
dozunk.

b/ A mentesitetlen környezetből való aktiv be
áramlást megakadályozandó, többlépcsős csalét
ke a védőgyürürendszerrel védjük a mentesített 

területet.
с/ A szállitó-jármüvek főbb célpontjain - behur- 

colási gócokban - folyamatosan nagy számban 

tartunk fenn és gondozunk etetőhelyeket.

# %\• *
§ '

• .......
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2. Fatkáranaentes állapot femitartásának technológiája.

A patkánymentesség fenntartása a patkányok várható leg
gyakoribb előfordulási helyein történő rendszeres méreg- 

kihelyezéssel valósítható meg.
A fenntartási munka könyebb szervezhetősége érdekében 

körzetrendszert alakítottunk ki. A fővárost 9 körzetre 

osztottuk fel, egy-egy körzethez 2-3 közigazgatási ke
rület tartozik. A körzetek mindegyikében állandó jelleg
gel ugyanaz a brigád dolgozik, mely a terület mentessé
géért anyagilag is felelős.

A terület mentességét a Fővárosi KÖJÁL havonta ellenőrzi 
úgy, hogy egy kerületben méri a patkányok jelenlétét. 

Amennyiben a körzetben az objektumok számához viszonyítva 

a patkányok előfordulása 1 ;ío-et meghaladja, abban a hó
napban a teljes főváros menteson tartását önköltség-, áron 

végzi a BÁG, 9 Л hasznot nem számíthat fel. A fenntartás 

évi vállalási összege 24*000.000.- Ft.

A patkánymentes állapot fenntartásának két alapvető módja:

A. iynvenció
- Vedőgyürü és folyópartok kezelése.

A mentesen tartandó terület határán, elsősorban a szomszé
dos elővárosok és községek felőli helyeken egymástól 40-50 

m. távolságra és mélységben is tagolt etetőhelyeket tartunk
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fenn, hogy a vándorló állat már itt mérgesődjön.

BEHATOLÁSI KAPUK ÉS VÉDÖGYÜRÜК
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9«sz.fénykép*

Behatolási kapuk és vódőgyűrűk.

A folyó- és patakpartok védelmét elsősorban a csatorna 

kiöntők, hidak és zsilipek környékén kell megvalósítani#

- Behatolási kapuk kezelése.

As olyan obejktumokba, ahova szállítójárművekkel patkányt 

hurcolhatnak be, az épületen belül és kivül, valamint csa
tornahálózatába állandóan hatékony méreghelyeket kell fenn
tartani.
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В. Portőzöttség: felszámolása.

- Bejelentések kezelése.
A lakosság, illetve az intézmények által észlelt és be
jelentett patkányelőfordulást 24 órán belül le kell ke
zelni.
A kezelés ne csak a bejelentés helyére, hanem a környező 

objektumokra is terjedjen ki.

- Patkányok felkutatása.
A fenntartást végző brigád, a gondjára bizott területen 

aktiv góckutatást végez és a feltárt fertőzöttséget azon
nal felszámolja.

3. Eredmények.

1973-1931. években végzett rendszeres ellenőrzéseink adatait 

a S.sz. táblázatban adom meg:
Budapesti kerületek patkányinfesztáltsága ellenőrzésének 

eredményei 1973—1981.években.
A táblázatban megadott adatokból kitűnik, hogy a mentesi- 

tós óta eltelt 9 évben a főváros patkányinfesztáltsága 

0,65 &>-ről átlagosan 0,43 /So-re, az utolsó évben 0,18 %o- 

re csökkent.
Az átlagos infesztáltság évi alakulását a 4*sz. grafikon 

szemlélteti:
Budapest patkányinfesztáltságának alakulása 1973-1981.években.
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8,az. TÁBLÁZAT:

Budapesti kerületek patkányinfesztáltsá^a ellenőrzésénél; eredményei

1473—1981. években.

Ellenőrzött l/jo-es in
kerületek Ifesztáltsáe 
száma feletti

£erületek

Ellenőrzött
objektumok
száma

Objektum szám 
összpozitivitás 

/jo-ben

Pozitiv
objektumok
szama

Létesített

É V méropontok
száma

mérőhelyek
száma

0,58I. VII. 76.5009.O951973. 4.584 1244
75.000 0,5310.862 404.933 121974.

67 0,695.266 IV. VI. XXII. 97.5001210.8261975.
0.3610.9621976. VII. 85.00031 125.394
0,66III.55 12 33.0005.530 10.0951977.
0,164.856 15 93.000128.9371978.

4.605 0,2127 12 1ЗО.5ОО1979. 8.917

6.814 0,2830.00012221980. 4.135
7.146 113.500 0,18202.990.1981. 12

Összesen: ____ |_ 83.659 315 7 kerület 834.000 0,4310842.293
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Budapest patkánvinfeastáltságának alakulása 1973-1981. években.
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módszerrel a pat
kányok száma nemcsak szinten tartható, de tovább is 

csökkenthető.
Ez még nagyobb biztonságot ad arra nézve, hogy egyes 

területek mentesen tartásának esetleges elhanyagolása
kor is inkább van időnk a hibát korrigálni.
Az akció során végig a coumatetralyl tartalmú Racumin 

csalétket használtuk irtásra.
Rezisztenciát sehol nem tapasztaltunk. Éves átlagban 

240 tonna csalétek - összesen 2.160 tonna - került ki
helyezésre.

Bebizonyosodott, hogy az

4. Következtetések.

Az alkalmazott asszanációs és ellenőrzési módszerek al
kalmazásával, eredményesen valósítottuk meg deratizációs 

programunkat.
Jelenleg Budapest az egyetlen nagyváros a világon, ahol 
a deratizációs programot ilyen sikerrel és tartósan meg
valósították.
Az ebből adódó közegészségügyi Ó3 járványügyi előnyöket 
számokkal kifejezni nem tudjuk, de eredményeit élvezzük.

A deratizációra és a fenntartásra együttesen felhasznált 

összeg 398 millió forint, igen nagy pénz, évi átlagban 

36,2 millió forint. Ha szembeállítjuk azzal a pénzben 

kifejezett kártétellel, melyet a patkányok okoztak volna
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11 év alatt, akkor látjuk, hogy az akció nagyon gaz
daságos*
Számítások szerint a patkányok okozta gazdasági kár 

évente legalább 240 millió forint. 11 év alatt tellát 

legalább 2*640 millió forint kár okoztak volna a pat
kányok.
Az általuk (kozott kár 15,1 ;^-át fizettük ki mentesí
tésre és fenntartásra, ami igen jó befektetés*

A deratizációt megelőző években is folyt patkányirtás, 
melynek költségei 220 milliót tettek volna ki a beszá
molási időszak alatt - minden eredmény nélkül*
A fenntartás 9 éve alatt 2.160 tonna Racumin csalétket 

helyeztünk ki, évi átlagban 240 tonnát.

Emberi mérgeződés nem fordult elő, haszonállat elhullás 

is csak elvétve. A kihelyezett antikoaguláns jelentős 

része a talajba, illetve szennyvizének recipiensébe - 

a Dunába került.
A következő fejezetben a méreg lebomlásának folyamatát 

vizsgálom.
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V. A natkázrnnonte sites os f Glintartáo során 

kijuttatott antikoagulánsok lebomlása.

1. Ак alkalmazott antlkoagulánsok fajai és mennyisé, ,e.

Budapest deratizáciájának irtószer kiválasztásánál figye
lembevettük azokat a nemzetközi tapasztalatokat, melyek 

hasonló, vagy kisebb volumenű munkák során összegyűltek 

és szaklapokban közlésre kerültek.
Az ötvenes években már alkalmazták Európa és Amerika sok 

országában a Warfarin tartalmú szereket, mellyel szemben 

15 év alatt a patkányok populációi a Skandináv országok
ban és Angliában rezisztenssé váltak.

Hazánkban is folyamatosan alkalmaztunk Warfarin tartalmú 

csalétket. Kezisztenciát nem tapasztaltunk, de fokozott 

toleranciát igen. így Warfarin alapú ratticiddel nem 

akartunk ilyen nagy munkát kezdeni, bár a gazdaságosság 

est indokolta volna, mivel szocialista importból besze
rezhető.
így esett a választás a Bayer cég által szintetizált 

Coumatetralyl-re, mellyel szemben kialakult reziszten
ciát sehol nem jeleztek, hazánkban pedig eddig még nem 

alkalmazták.
Felkészültünk arra is, hogy amennyiben a deratizációs 

munkák, vagy a folyamatos fenntartás folyamán fokozott 

toleranciával találkoznánk, egyéb anticoagulánsokat is
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alkalmazni fogunk, de a szer-váltást as eltelt 11 év 

alatt semmi nem indokolta. így 1971* óta folyamat osan 

Coumatctralyl tartalmú Bacumin csalétket használunk.

1971-72-ben 1.601 tonna csalétek, a fenntartás 9 éve 

alatt, évi 240 tonna csalétek került kihelyezésre, 

összesen 3.761 tonna.
A csalétek hatőanyagtartalma 0,6 /So.
1971- ben, a mentesítés első évében 601 tonna csalétek 

került kihelyezésre, melynek hatéanyagtartalma 360,6 kg.
1972- ben 1.000 tonna csalétket helyeztek ki, melyben 

600 kg. coumatetralyl volt.
A fenntartás éveiben 240 tonna csalétek kihelyezés tör
tént évente, melynek hatéanyagtartalma 144 kg.
A kihelyezett anyag jórésze a talajba, illetve a csa
tornahálózaton keresztül a Dunába jutott.
Ilyen mennyiségű mérgező anyag talajba, illetve élővíz
be juttatása két kérdést vet fel:

a/ Káros-e a talajfauna, illetve vizifauna 

tagjai számára az odajutott méreganyag? 

b/ Milyen gyors a lebomlása, meddig szennye
zi a környezetet?

A KGST tagországok tudományos technikai együttműködési 
bizottsága 1973-ban e téma kidolgozását a Fővárosi 
IÍGJÁL ént omolégiai-toxikolégiai laboratóriumára bízta. 

Munkánkról I960, végén adtuk le a jelentést, melyet
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elfogadtak# A tanulmány néhány idevonatkozó részét az 

alábbiakban mutatom be:

2# Kimutatás módszere#

A módszer elve: A vizsgálandó mintákat szerves oldószer
rel extraháltjuk, az extraktokat közvetlenül, vagy tisz
títva kromatograf áljuk#

a/ A minták elókészitése.

1#/ Vízminta előkészítése:
a vízből /szennyvízből/ 100 ml-t választótölcséi*- 

be mérünk, plí-ját 0,1 n sósavval 5,0 - 6,0 közé 

állitjuk, majd 2 x 20 ml klorofóimmal elvégezzük 

az extrakciót /olymódon, hogy 1-2 percen keresz
tül erőteljesen rázzuk, 20 percig állni hagyjuk, 

majd megismételjük a rázást. A fázisok szétvá
lasztása után az oldatot leengedjük, az extrakciót 

friss kloroformmal megismételjük/. A nyert extrak
tokat összeöntjük, nátriumszulfáttal víztelenít
jük, megszűrjük éo 40 °C-on bepároljuk.
As utolsó 2-3 cm3 oldószert szobahőmérsékleten 

párologtatjuk el. A bepárlási maradókot 2 ml. 

kloroformban oldjuk fel, s ebből végezzük el a

kimutatást vékonyréteg kromatográfiás módszerrel.

2./ Talajminta előkészítése:
100 g. légszáraz, homogenizált talajmintát 50 cm3



- 94 -

kloroformmal vagy асеtonna! extrahálunk, csi

szol t dug ós Erlenmeyer lombikban. A talajt a 

kirázószerrel 24 órát állni hagyjuk, majd há
romszor két perces erőteljes kirázást végzünk 

10 perces szünetekkel. A szűrt extraktumot 

40 °C-on bepároljuk. A párlati maradékot 2 ml. 

kloroformban vagy acetonban feloldjuk, s ebből 
végezzük a kimutatást.

b/ A kromato^rafálás kivitelezése.
1. / Lemezek készítése:

0,25 mm rétegvastagságú Kieselgél G lemezeket 
készítünk. A rétegek aktiválására nincs szükség.

A lemezekre az extrsktumból 10-20 ul-nyit, az 

összehasonlító standard oldatokból 5-10 ul-nyit 

cseppentünk fel.

2. / Futtatószerek:

A futtatásra butanol * benzol : 25 $-os ammoniun>- 

hidroxid : deszt.viz 45*20:9:3 arányú elegyét 

használjuk.
A futtató folyadék 48 óráig használható fel, kb. 
10 cm. frontmagasságig futtatunk.

3. / Előhívás, azonosítás:
A lemezeket futtatás után azonnal /még nedvesen 

360 nm-nél UV fényben vizsgáljuk. A természetesen 

fluoreszkáló foltok néhány másodperc múlva látha

tók. Ha a lemezeket néhány percre kvarclámpa alá 

helyezzük, a foltok intenzivebbek, illetve a
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kisebb mennyiségek csak igy válnak láthatóvá.
A szennyvíz, a talaj, valamint a csalétek tar
talmashat természetesen fluoreszkáló szennyező
déseket is. Ezeknek azonban más az Rf értékük 

és fluoresaeenciájuk erőssége is, igy az anti- 

koagulánsoktól elkülöníthetők.

с/

A foltok vegyszerekkel előhívhatók. A lemezeket futta
tás után 25 ml 0,3 íá-оз szulfanilsav 8 jS-os sósavval 
készített oldatának és 1,5 ml 5 %-os nátriumaitrit 

oldatnak jégben jól lehűtött elegyével - majd szára
dás után 10 &-os nátriumkarbonát oldattal fujjuk le.
/a reakció során diasónium són keresztül aso-festék 

keletkezik/ A néhány perc múlva megjelenő foltok ok- 

keroárga színűek. Az elszíneződés napokig látható.

A vegyi előhívás kevésbé érzékeny, mint az UV lámpa 

alatt történő vizsgálat, de a két módszer együttes 

alkalmazása jó kontroll lehetőséget nyújt, bizonyta
lanság esetén.

A különböző antikoaguláns peszticidek RF értékeit 

és a vegyi előhívás során keletkező elszíneződést 

az alábbiakban adjuk meg:
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Rf értekRodenticid a folt szine

0,70 - 0, 75 

0,50 - 0,55 

0,30 - 0,35 

0,45 - 0,50 

0,40 - 0,45

Chlorophaeinon
Cumatetralyl
Brodifacoum

vörösesbarna
okkersárga
citromsárga
vörösessárga
okkersárga

Cumaclor
Warfarin

Az Rf értékek ingadozása a futtatás körülményeinek 

változásával magyarázható.

IC cm-s front
magasság

m

a felcscppentés 

helyeBr. Col. Ct. Chp
Br. = Brodifacoum

= Warfarin
Ccl. « Cumaclor
Ct. = Cumatetralyl
Chp. = Chlorophaeinon
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d/ A módszer hatékonysaga.

Vegyszeres előhívást alkalmazva, a kimutathatóság alsó 

határa 1-5 jug* Számottevően kisebb mennyiség is ki
mutatható 3ő0 nm-es UV fényben, ahol 0,3 - 0,5 jug is 

észlelhető.

Vegjri előhívás 
érzékenysége1ЛГ érzékenységHatóanyag

1,0 - 1,5 № 

0,3 - 0,5 ng

2,0 - 3,0 ,ug

1,0 - 1,5 jug 

1,0 - 1,5 hg

2-3 ng 

1 - 2 jug 

4 - 5 jug

3 - 4 bg 

3 - 4 bg

Chlorophacinon 

Cumat e t r alyl 
Brodifacum 

Cumaclor
Warfarin

Egy vízminta vizsgálata cca. 20,- Ft-Ъа, egy talajminta 

vizsgálata acetonos extralidéval cca. 10,- Ft-Ъа kerül. 

Egy dolgozó 8 órás munkaidőben cca. 20 mintát tud ana
lizálni.

3* Sa.iát kísérletek eredménye.

Budapesten 1971« óta rendszeres alkalmazzuk a Cumatet- 

ralyl hatóanyagú Raeumin 57-et patkányirtásra.

1971 - 1972-ben a mentesítés során 1.601 tonna 0,06 % 

hatóanyagtortalmu csalétek került kihelyezésre, majd 

1973 - 1980-ig évente átlagosan 240 tonna az eredmé
nyesség fenntartására.
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A legnagyobb fokú környezetszennyezés tehát 1972. év
ben történt. Budapest pesti oldalának területe 316 km2, 
azaz 31*600 ha* Eszerint ez évben 1 ha területre 18,99 

g. hatóanyag jutott. A fenntartás éveiben az 1 ha/év 

érték 2,74 g*

A mentesítés technológiáját figyelembe véve, ennek a 

mennyiségnek 1/3-a a csatornahálózatba került, mely 

túlnyomórészt nagyobb esők alkalmával - lévén Budap- 
pesten közös szennyvíz és csapadékelvezető rendszer - 

a Dunába jutott.
Számításaink szerint 1972-ben ilymódon a Dunába jutott 

coumatetralyl mennyisége 200 kg.
A fenntartás évei alatt pedig 48 kg.

A 200 kg. Coumatetralyl természetesen nem egyenletesen 

adagolva jut a Dunába, hanem lökésszerűen. Meteoroló
giai megfigyelések szerint a csapadékos napok száma 

Budapesten évente 90.
Az 5 mra.-nél több csapadékot hozó napok száma 39, s 

arra lehet számítani, hogy a csatornahálózatba kihe
lyezett csalétek a nagyobb csapadékhullámmal kerül a 

vízgyűjtőbe.

A csatornák átlagos napi vizszállitása 1,2 millió m3, 
ami csapadékelvezetés esetén megduplázódhat. 39 erő
sen csapadékos nappal számolva egy alkalommal 5,13 kg. 
hatóanyag juthat a Dunába. A fenntartás éveiben ez az 

érték 1,23 kg.
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A csatornahálózatban igy 1 m3 szennyvízben cca. 4» 27 mg. 
lehet a koncentrációja, mely módszerünkkel a kimutatha- 

tóság határán van. A fenntartás éveiben pedig cca. 1,0 mg. 
A Dunába jutva ez is mintegy 25-szörösére hígul fel.
Ebben a koncentrációban az élő szervezetekre veszélytelen.

A fennmaradó 2/3-ryi mennyiség - tehát ami nem a csator
nahálózatba jut - etetócsövekbe, tálcákra, ládákba ke
rül, s csak mechanikus széthordással, valamint a lég
áramlat utján kerülhet a talaj felszínére elenyésző 

mennyiségben.
Az etetóhelyekre kirakott csalétket inaktiválódása után 

összegyűjtik, szeméttartókba kerül és véglegesen a sze
méttelepeken nyer elhelyezést. Itteni hatása és lebom
lási sebessége további vizsgálatokat igényel.

A fenntartás 9 éve alatt, a fent leirt környezeti szeny- 

nyesésnek mintegy negyedével számolhatunk.

Megállapíthatjuk tehát, hogy a környezet szennyezése a 

deratizációs munkák során elhanyagolható mértékű volt.

4. Modellkísérletek.

Mielőtt terepvizsgálatainkat megkezdtük, a kimutatási 
módszert modellkísérletekben próbáltuk ki.

a/ Kimutatás tala.iból.

különböző talaptipusokból 100 g-ot mértünk ki, majd is
mert mennyiségű és fajtájú rodenticidet kevertünk hozzá. 
Extrahálás után a kimutatást elvégeztük. 4S 4

\% é fl 
‘ : "
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Ъ/ Kimutatás szennyvízből.

különböző vegyi és vegyes szennyezettsógü szennyvizekből 
vettünk mintákat, majd ismert mennyiségű én fajtájú ro
dent ic id anyagot kevertünk hozzá. Bxtrahálás után a ki
mutatást elvégeztük.
Mindkét modellkisórlet tipusnál meghatároztuk a legki
sebb kimutatható rodenticid ssermennyiséget hatóanya
gonként.
A modellkisérletek elvégzése után a szennyezésnek leg
inkább kitett területek talaját és szennyvizét vizsgál
tuk meg.
Azokat az objektumokat, ahová patkányok szállítmányok
kal folyamatosan érkezhetnek, pl. vágóhidakat, pálya
udvarokat, kikötők területet, stb 

nevezzük.
behatolási kapuknak•»

A "behatolási kapuk” területén 10 éve állandóan ki van 

helyezve és fel van ujitva a csalétek. A teljes évi 
felhasználás számottevő részét ezeken a helyeken rak
ják ki a fenntartási munkák során.

Kísérleteink egy része arra irányult, hogy a behatolá
si kapuk területén a csalétket tartalmazó láda környé
kén talajmintát, fő szennyviz-elvezetőjéből pedig zápor 

után, szennyvizraintát vegyünk. Azért mintáztuk a szenny
vizet zápor után, mert akkor volt némi remény arra, 

hogy a talajból az esővíz által kimosott hatóanyag a 

lefolyóba kerül.
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A kisőrleti mintákat az alábbi helyekről gyűjtöttüki

1. / Rákos-patak 1653 ihm.
2. / Zsigmond téri csatomabefolyó 1652 fkm.
3#/ Gellőrt téri csatornabefolyó 1645 finn.
4. / Duna folazini viz /Hár о с-sziget/ 1635 fkm.
5. / Magyar Hajó- és Darugyár Óbudai-i gyáregység /talaj/
6. / %ugati pályaudvar. Raktárak /talaj/

Soroksári ut 58. /talaj/7*/ Marhavágóhid. IX 

8./ Ördögárok mentén /talaj/
• I

A mintákat a megadott metodika szerint dolgoztuk fel.
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TÁBLÁZAT:9» as»
Cumate tralvl kimutatása szennyvízből és talajból.

Mintavétel
helye

Szennyvíz Talaj

Pozitív Hegativ líegativPozitív

Rákos-patak

2 sigmond terx 
c sat omabef oly ó

mmmm mmm

Gellert téri 
csatomahefolyó

Duna felszíni viz 
Hároe-sziget

I ■11 ■Etető
ládánál

1 m
q ’í

2 mк d
• rO

£3 'O 5 m
Etető
ládánál

Í4 1 ш•H
*e■í*

c3 2 m
У
N 5 m

Etető
ládánál +•a

<8
1 m4P

§ 2 m

I 5 m

Etető
ládánál • v

о
-ä 1 m
kQ '
о ^ 

£ §
2 m

5 m
T
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с/ értékelés.
A kapott eredményeinket dokumentáló táblázatból leol
vasható, hogy a dunai s zenayvi z-befoly ókból vett min
tákból Ojmatetralyl nem volt kimutatható.

Ugyancsak negativ eredményt kaptunk a behatolási kapuk 

szennyvízelvezető csatornájából vett minta esetében is.
•. „ ;

A behatolási kapukban kihelyezett etetőládák közvetlen 

környékéről vett talajmintákból Cuinatetralylt két eset
ben kimutattunk, de az etetőládáktól 1, 2 és 5 m-es 

távolságban talajszennyeződést már nem észleltünk.

d/ A módszer alkalmazhatósága és alkalmazási területei. 

1./ A módszer segítségével szennyvízből, felszíni vi
zekből kimutatható a szennyező antikoaguláns komponens, 
ha koncentrációja a megadott értéket eléri.

2./ Különféle talajtípusok esetén is alkalmazni lehet 

kimutatási módszerünket.

3./ Kiegészítő előkészítéssel elhullott állatok májából 
- ahol a felvett antikoaguláns nagyobb része kumuláló
dik - a szer szintén kimutatható.

4. / Ugyancsak kimutathatók a szerek növ ónyekből is.

5. / Az általunk nem vizsgált egyéb kumarin és indandion 

származékok kimutatásának elvi lehetősége is fennáll.
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5. Coumatetralvl lebomlása talajban és vízben«

Előző vizsgálataink azt mutatták meg, hogy a talajban 

és a csatornák vizében kimutatható mennyiségben jelen 

van-e couinatetralyl.
Azt is megvizsgáltuk, hogy a coumatetralyl lebomlása 

hogyan alakul talajban és Dunavizben.

a/ bnhnml,4.qi vizsgálatok talajban«
Vizsgálatainkhoz 3 — 3 kg# feketeföldet, 3-3 kg# ho
mokot, 3-3 kg# egyagot kevertünk össze csalétekkel 
úgy, hogy 1 kg. talajra 50 g. csalétek jutott, igy a 

kimutatási eljárás során a vékonyrétegre egy felcsep- 

pentéssel - ami kb. 0,05 ml - kb# 1,6 ug# hatóanyag 

jutott.
A talajmintákból 1-1 doboz feketeföldet, homokot, 
agyagot az udvaron helyeztünk el, ahol az átlaghőmér
séklet kb. 2-50° között volt, 1-1 dobozt pedig 

a fűtött laboratóriumban, ahol az átlag hőmérséklet 
22-25 C° volt. A laboratóriumban a kinti csapadékkal 
egyenértékű locsolást is végeztünk.

A talajban levő hatóanyag-tartalmat naponta vizsgál
tuk, 50 g. légszáraz talajra 50 ml. acetont öntöttünk. 

A kirázószerrel a talajt 24 órán át állni hagytuk, 

közben 6—8 alkalommal erőteljes rázást végeztünk.
A megszűrt extraktumból a vékonyrétegre közvetlenül
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cseppentettünk. Araikor a folt-intenzitás csökkent 
/néhány nap elteltével/ szűrt extraktumot felére, 

harmadára, végül 2 ml.-re pároltuk be, és ebből vé
geztük a felcseppentést.

Ily módon a foltméret, illetve a foltintenzitás csök
kenése, majd pedig teljes hiánya jól nyomon követhe
tővé tette a bomlás mértékét.

Eredmény:
100 /a-пак vettük az indulási hatóanyag mennyiséget, 
függetlenül annak abszolút értékétől, és a foltinten
zitással arányos csökkenését az idő függvényében áb
rázoltuk.
/5. sz. Grafikon: Coumatetralyl lebomlása különféle 

talajokban a hőmérséklet függvényében. - következő 

oldalon./

Megállapíthatjuk, hogy a leggyorsabb a lebomlás a 

talajbaktériumokban leggazdagabb humuszos földben, 

kevésbé gyors a homokban, és leglassubb az agyagban. 
Magasabb hőmérsékleten a coumatetralyl lebomlási se
bessége szignifikánsan gyorsabb.
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Ь/ Lebomlási vizsgálatok Pirna-vlzben.

Hasonló módon végeztünk vizsgálatokat az antikoagu- 

lánsok bomlására Duna-vizben.
1 liter Ama-vizhez 5° S* csalétket /Racumin/, illet
ve 5 ml. itatóló koncentrátumot adtunk.
1-1 tartály vizet a laboratóriumban 20 .. 25 C°-on, 
egyet-egyet pedig hűvös helyen /2-5 C°-on/ tároltunk. 

Először naponta, majd 2-3 naponként, később hetente 

vizsgáltuk a hatóanyagtart álmát.
A tartályból felrázás után 50 ml. elegyet vettünk ki, 

melyre 25 ml. kloroformot mértünk. A kirázószerrel 
az elegyet 24 órán át állni hagytuk, közben 8-10 al
kalommal erőteljes rázást végeztünk# A vizes fázis
tól elkülönülő kloroformos fázisból közvetlenül csep
pentettünk fel a lemezre#
A foltok jól körülhatároltak, intenzivek voltak még 

egy hónap múlva is#

A csökkenést a 60. napon kezdtük tapasztalni, lebom
lási folyamatát az alábbi grafikonon ábrázolom:

í*



••

V':V.

>/odx)UOL/

о'юиос/д dnuoLjg doupqb douoq? dvuoLj?

ю ша Z9 I

d&uoity
TiI

\
TIГ

%0*

%oz
%0B

%0f
I

%0S
иc

%09о

* • ■ ■*'

%0L
•if:-’

%оэ •- -л ■

%0S
■; •

uo-?j,z-o0Z 

иор og -co- %oo/-

BSfsifiuueuj jnjDJD.o.} юшпо
ч

ntaqaAioJUi/iMj ^oproßoiecrati^Ti t3SBtüK>qox тАвздедаУтюд
:поятXQXJ *sefc9

* .
/ т*Т



- ЮЭ -

Hegállapitliat juk, hogy a coumatetralyl vízben lénye
gesen lassabban bomlik, mint talajban.
A Dunába jutott coumatetralyl mégsem jelenthet veszélyt 

a vizifatmára, mert a halakra alig toxicus /Lö-50 érték 

1.000 mg./l./96 éra/. Ilyen fokú vízszennyezés nem le
hetséges. A2 alacsonyabb rendüekre még kevésbé toxicus, 

mint a halakra.

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a deratizáclóhoz 

felhasznált coumatetralyl talajba, illetve vizbe jutva 

jelentősen felhígul, és viszonylag rövid idő alatt le- 

bomlik, igy a talaj- és vizifaunát n< károsítja.

t;:
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VI. Összefoglalás.

Értekezésemben egy 11 éve folyó munka - Budapest dera- 

tizációja - folyamatát, eredményét és tapasztalatait kí
vántam bemutatni.

Az igen magas mentesítési és mentesen tartási költségek 

a patkányok okozta gazdasági kár elmaradása révén gyors
sán megtérültek. A mentesen tartási ár a patkányok okoz
ta gazdasági kárnak csak 10 &-a.
Jelentősen javultak a közegészségügyi-járványügyi viszo
nyok is.

Bebizonyosodott, hogy az alkalmazott irtószer, irtási 

technológad. és ellenőrzési szisztéma alkalmas egy nagy
város deratizációjához.

Az is nyilvánvalóvá vált, hogy a legkörültekintőbb mun
kavégzés mellett is 1 - 2 £o-nyi patkány túléli a mér
gezést, továbbá a védőgyűrű rendszer alkalmazása mellett 

is elkerülhetetlen a beszivárgás és beszállitás, ezért 

az asszanációt fenntartásnak kell követnie.
Folyamatos fenntartási munka nélkül a deratizáció értel
metlen.

Vizsgálataink bizonysága szerint a jelentős mennyiségű
anticoaguláns a Duna vizébe és talajba jutva a természe
tes faunát nem károsította, viszonylag gyorsan lebomlott.
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Mind, akik részesei voltunk e nagy szellemi, fizikai 

és anyagi ráfordítást igénylő munkának, büszkék vagyunk 

rá, hogy Budapest az egyetlen nagyváros a világon, amely 

patkányment es.

%

. •

. .
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