HÁZI SZÚNYOGIRTÁS

A ház körüli mesterséges vizekben szaporodnak a Dalos szúnyogok (Culex pipiens pipiens) és
a Házi szúnyogok (Culex pipiens molestus) lárvái. Tipikus tenyészőhely az esővízgyűjtő
hordó, ezekben mindig megtalálhatjuk ezeket. Nyáron, a nagy melegben fejlődési ciklusuk 6
nap is lehet, ezért gyakran kellene cserélni a vizet, hogy ne fejlődjenek ki, a vérszívók.
Csapadékos időjáráskor, nem öntözünk, ezért érdemes ezeket, a hordókat lefedni, vagy
biológiai szúnyoglárvairtó szerrel kezelni.

Házi szúnyog tenyészőhely kezelése biológiai lárvairtó szerrel

Nagyobb nyári esőzések hatására hamar megtelnek a kinnfelejtett virágcserepek, ezek is
kiváló tenyészőhelyekké válhatnak. De ilyen lehet a kidobott konzervdoboz és az elhasznált
autógumi. Az Ázsiai tigrisszúnyog, amely a déli országokból közelít hazánk felé ezekben
kiválóan, szaporodik.

Alul zárt cserepeket fordítsuk fel, mert ebben a kis vízben is sok szúnyoglárva fejlődhet

A házi szúnyogok több millió utódot képesek létrehozni, nem távolodnak messzire a tenyésző
helyüktől, így egész nyáron kellemetlenkedhetnek. Este a meleget és a kilélegzett CO2-t
megérezve berepülnek a szobába, zümmögésükkel, vérszívásukkal megkeserítve az éjszakai
nyugalmunkat.
A házi szúnyogok nőstényei a telet pincékben, fészerekben, garázsokban vészelik át és
kedvező időjárás esetén, egész télen aktívak maradhatnak. Kora tavasszal az „éhes” nőstény
szúnyog agresszíven támadja a ház lakóit. Megelőzhetjük a támadásokat, ha megszüntetjük a
nyári tenyészőhelyeket, késő ősszel pedig a telelő helyeket rovarirtó spray-vel befújjuk.

Késő ősszel a házi szúnyogok pincékbe vonulnak telelni

A házi szúnyogok nemcsak vérszívásukkal okoznak kellemetlenséget, megtalálhatók
szennyezet vagy szennyvizekben is, így az elvakart csípés könnyen elfertőződhet. A dalos
szúnyog terjeszti a nyugat-nílusi láz-t, amely vadmadarakat, libákat, lovakat és embert is
megbetegít. Ez a szúnyogfaj elsősorban a madarak vérével táplálkozik, de nyár végén,
amikor a költöző madarak délre vonulnak, az emberre is ráfanyalodik, átvíve a vírust. A
nyugat-nílusi vírusfertőzés esetében kb. négy-öt ezer fertőzésre, jut egy idegrendszeri
tünetekben megnyilvánuló betegség; a fertőzések jelentős része, kb. 80 százaléka
tünetmentes, és az esetek kevesebb, mint 20 százalékában influenzaszerű, általános lázas
tünetek

jelentkeznek.

