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A parlagi galamb (Columba livia f. domestica) az
élővilág, így a városi környezetünk természetes
részét képezi.
 
A parlagi galamb őse a szirti galamb, melynek
háziasított, később elvadult példányai a
települések, az emberi lakókörnyezet madarai
lettek.
 
A települések, az ott lévő épületek – a magasan
fekvő, galambok számára könnyen elérhető,
zavartalan pihenő és fészkelőhely „kínálatnak”
köszönhetően - kiváló élőhelyet biztosítanak. A
városi környezet viszonylagos védelmet biztosít a
ragadozókkal szemben, melegebb és táplálékot
is bőven nyújt számukra.
 
A tápanyagforrás miatt a városi környezetben a
galamb populáció zavaró mértékben
felszaporodik, amelyek erősen savas
ürülékükkel jelentős károkat okoznak a
műemlékek felületén.
 
Egyes tanulmányok szerint akkor beszélünk
túlszaporodásról, amikor a galambok száma
meghaladja a négyzet-kilométerenkénti a
350-et. 
 
Az emberek általában szeretik vagy elfogadják a
galambokat a környezetükben, de csak olyan
mértékben, ami nem zavaró már számukra. 
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I /1 .A  TÚLSZAPORODÁS
KÖVETKEZMÉNYEI

bizonyos állatról emberre terjedő betegségek,
állatbetegségek potenciális hordozói/terjesztői
lehetnek;
növelhetik az allergiás érzékenységet, csökkenthetik
az ellenálló-képességet (elsősorban a gyerekek és az
idősek körében) az ürülék- és tollpor miatt;
kárt okoznak az épületekben, azok vakolatában;
ürülékükkel szennyezik a parkokat, játszótereket,
középületek előtti járdákat;
növekszik a rend és tisztaság fenntartására fordított
költség.

A túlszaporodást illetően a legtöbb problémát a
galambürülék okozza.
 
A parlagi galambok jellemzően csapatokban mozognak
és mindig ugyanazokat a helyeket keresik fel táplálkozás
céljából. Ezeken a helyeken (pl. lakótelepi erkélyek,
kórházak, iskolák, óvodák, éttermek, stb.) ürülékükkel
piszkítanak, a megszáradt ürülék később az eső és szél
hatására bekerül a levegőbe is, ami fertőzések forrása
lehet, de allergiát is okozhat.
 
A környezetből gyűjtött fészekanyaguk (gallyak, levelek,
fűszálak) az ereszcsatornába mosódva, onnan
továbbsodródva eltömíti a csatornacsöveket, esővíz
elvezetőket. 
 
A lakóingatlanok, irodaházak, műemlékek és egyéb
épületek jelentik a legtöbb esetben a pihenő és fészkelő
helyet számukra. Ezeken a helyeken töltik az idejük nagy
részét, ennek megfelelően az ürülékük savas hatása
rongálja a felületek állagát, elsősorban a mészkövet.
 
A parlagi galambok túlszaporodásának
megakadályozása - többek között - a következő
okok miatt szükséges:

2019. október
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2019. október

Fészkelőhelyek számának csökkentése: mivel
ezen helyek nagy részben magántulajdonban
vannak, látványos eredmény csak rendkívül
aktív együttműködéssel és anyagi
ráfordítással lenne elérhető.
Riasztók kihelyezése: a galambok kifinomult
idegrendszerrel rendelkeznek, ezért gyorsan
felismerik az „álveszélyeket”.
Élve befogás: a bátrabb vagy fiatalabb egyedek
számát csökkentik kismértékben, az
egyedszám kiesést a dominánsabb új egyedek
gyorsan pótolják.
Egyéb eljárások (ragadozó madarak
betelepítése, kilövés, altatós-kábítós csalétek
kihelyezése) városi környezetben nem
bizonyultak eredményesnek.

A parlagi galambpopuláció távoltartására
számos eljárással próbálkoznak:

 
A parlagi galamb populációjának egyetlen
humánus módon való szabályozása: az
egyedszám elfogadható szinten tartása
biztosíthatja a velük való – az emberek
számára – kevésbé zavaró együttélést.
 
Ennek hatékonysága tovább növelhető az
„érzékeny” épületek fizikai védelmével (pl.
hálózás és tüskézés), még ha ezek csúfítják is a
műemlékeket, épületeket és költségesek is.
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SZAPORODÁSA,  TÁPLÁLKOZÁSA

II .  AMIT A PARLAGI  GALAMBOKRÓL
TUDNI KELL
 
1 .

2019. október

A parlagi galamb számára minden alkalmas
helyen (épületeken, romokon, padlásokon, stb.)
fészkel.
 
A szaporodási időszak jellemzően március elejétől
október végéig tart. A galambok páronként 2
tojást raknak egy-egy költés alkalmával, amit 35-
40 naponként megismételnek, azaz páronként 4-5
költés is lehetséges egy szaporodási időszakban.
Így egy galambpár évente 8-10 utódot is
felnevelhet, ha minden tojásból kikel a fióka.
 
A tojások kb. 19 nap múlva kelnek ki és a fiókák
kb. 35 nap múlva lesznek röpképesek és önálló
táplálkozásra is képesek.
 
A parlagi galambok általában csapatosan
táplálkoznak.
 
Táplálkozásuk során a növények magvait
részesítik előnyben, de városi környezetben
bőséges az egyéb táplálékforrás is, úgy mint a
kommunális hulladék, esetleg a helyi lakosok által
kihelyezett élelem (ez utóbbit  egyébként
jogszabály tiltja). 
 
Folyadékigénye is magas, ezért fontos a víz
elérhetősége (pl. városi szökőkutak vize, de
gyakran isznak folyókból, patakokból, víztócsákból
is).



A 6-8 hónapos kort megért egyedek
szaporodóképessé válnak és 8-10 évig fertilisek
(szaporodásra képesek) maradnak. 
A fiatal és növendék galambok fizikailag a
leggyengébbek és viszonylag magas az elhullási
rátájuk a különböző megbetegedések miatt. A
szaporodásban általában nem vesznek részt.

2. A parlagi galambok populációjának
jellemzői:
 

 
A parlagi galamb-populáció szabályozása érdekében
a kifejlett egyedek számát kell csökkenteni, így a
populáció reprodukciós képessége is csökken.
 
A befogásos, hálózásos módszerek elsősorban a
magabiztosabban mozgó, védtelenebb fiatal
galambok számát csökkentik, így a populáció adott
évi reprodukciós képessége megmarad és rövid időn
belül az egyedszám eléri a beavatkozás előtti szintet.

AGROSOL 2000 KFT .|OLDAL| 06

 
POPULÁCIÓ

A galambpopuláció szabályozása során a
kifejlett, ivarérett egyedek számát kell
radikálisan csökkenteni, mert ez
eredményezheti csak az egyedszám
látványos csökkenését.
 



Az egyik (a dinitrokarbanilid, röviden DNC), amelyik a hatáskifejtésért felelős, a
véráramba kerül, majd a máj kiválasztása révén pár nap után az ürülékkel távozik. 
A másik (a hidroxi-dimetilpirimid, röviden HDP) a DNC oldhatóságát segíti és rövid időn
belül a vizelettel távozik a galamb szervezetéből.

III/1. OVISTOP – Nicarbazin
 
Az Ovistop egy nicarbazin hatóanyag tartalmú, magas minőségű kukoricaszemekből álló
állatgyógyászati termék. Gyártója az olasz ACME, amely 17 éve foglalkozik a termék
gyártásával és értékesítésével (pl. Olaszország, Spanyolország, Franciaország). A terméket
2002-ben regisztrálták állatgyógyászati termékként, Magyarországon 2019. augusztusban
kapott eseti behozatali engedélyt.
 
A nicarbazin önmagában régről ismert, a baromfitenyésztésben jelenleg is alkalmazott
hatóanyag, amit baromfi telepeken coccidiosis (bélfertőzés) kezelésére használnak.
 
A nicarbazin megfelelő adagolása mellett a galambok által lerakott tojásokban nem képes
megfelelő szikhártya (a tojás sárgáját és fehérjét elválasztó hártya) kialakulni, így a tojások
nem kelnek ki, a hímeknél pedig termékenységcsökkenést okoz. A kezelés hatására nem
lesz új szaporulat, ugyanakkor a természetes elhullás és az elvándorlás következtében a
populáció létszáma csökkenésnek indul.
 
A nicarbazin a galamb tápcsatornájában történő felszívódás során két molekulára bomlik. 

 
Egy hét után a hatóanyagok kiürülnek, vagyis ezt követően már nem mutathatók ki a
galambok szervezetében.
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A Nicarbazin egy olyan két
komponensű hatóanyag, amely
negatívan hat a galambok
tojástermelésére, a tojás minőségére
és azok termékenységére is.
 



0,08% nicarbazin
93,8% kukoricaszem 
6,12 % technológiai adalékanyagok

III/2.    Az OVISTOP összetétele
 

(1. ábra: OVISTOP összetétele)

 
 
A gyártás során vákuumos technológiával a
kukoricaszemek pórusain keresztül juttatják be a
szemekbe a hatóanyagot, majd vékony szilikonnal
zárják le a magok felületét.
 
A gyártási technológiának köszönhetően a
hatóanyag nem juthat közvetlenül a környezetbe,
nem szennyezi azt.
 
Az Ovistop elfogyasztását követően a hatóanyag az
emésztőrendszerbe kerülve felszívódik, bekerül a
véráramba, így fejtve ki a termékenységre gyakorolt
negatív hatását.
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Az OVISTOP állatgyógyászati termék
előállítása során törekedtek a kukorica
szemekhez a hatóanyagot úgy
hozzáadni, hogy az a környezetvédelmi
elvárásoknak is megfeleljen.
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A hatóanyag (nicarbazin) a kukoricaszemek belsejében található, a szemek szilikonnal le vannak zárva. A kijuttatást
követően ez a gyártási technológia biztosítja, hogy a hatóanyag közvetlenül nem juthat a környezetbe, ha az
előírásoknak megfelelő etetőhelyen és módon juttatják ki, valamint az esetlegesen keletkezett maradékot összegyűjtik.

A dózis „beállítása” és a kezelés során a felelős személyek folyamatosan monitoringozzák a termék fogyását. Az
esetlegesen el nem fogyasztott terméket mindig össze kell gyűjteni.

A hatáskifejtésért felelős molekularész (DNC) csak az emésztőrendszerből a véráramba kerülve fejti ki a hatását.

A termékenységet befolyásoló hatóanyag-alkotóelem önmagában nem szívódik fel az emésztőrendszerben, így a
ragadozó madarak véráramába nem képes bejutni, azokra veszélytelen.

A nicarbazin és annak alkotói elemei nem akkumulálódnak, azaz a madarak szervezetében nem halmozódnak fel. A
kezelt galambok szervezetéből 4-7 nap alatt a hatóanyag az ürülék útján teljes mértékben kiürül.

 A nicarbazin hatóanyag a talaj kolloidjaihoz kötődik. Nem víz-oldható, így nem kerül a talajvízbe és természetes
vizekbe. A talajban 49 hét alatt teljesen lebomlik, amit vizsgálatok igazolnak.

A gyártás során nagyobb szemű kukoricát használnak. A galambokhoz képest kistestű madarak az ilyen méretű
kukoricaszemet nem tudják lenyelni. 

A parlagi galambok csapatokban járnak táplálkozni és általában nem engednek maguk közé más fajú madarakat,
ami tovább csökkenti annak a lehetőségét, hogy más célállat hozzájusson a termékhez.

·A nem célmadarak szaporodására csak abban az esetben gyakorolna bármilyen hatást a készítmény, ha minden
feltétel egyszerre teljesülne: hozzáférnének az OVISTOP-hoz, le tudnák nyelni, abból a teljes szaporodási időszakban,
hetente legalább 5 napon át rendszeresen fogyasztanának.

A hatóanyag az emlősökre, hüllőkre, rovarokra nem hat, LD50 értéke > 10.000 ppm/kg, vagyis pl. egy átlagos (400 g
testsúlyú) patkány testsúlyára vetítve napi 5-10 kg OVISTOP készítményt kellene elfogyasztania. 

 III/3. Az Ovistop környezetre gyakorolt hatása
 
 Az OVISTOP előírások szerinti alkalmazása esetén a környezeti kockázat minimális a
következő okok miatt:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az OVISTOP előírás szerinti
felhasználásával  gyakorlatilag
nullára csökkenthető a hatóanyag
kockázata a nem célzott
madárpopuláció és az emlősök
számára. 
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HELYSZÍNI  FELMÉRÉS

IV.  A  PARLAGI  GALAMB POPULÁCIÓ
SZABÁLYOZÁSÁNAK FOLYAMATA
OVISTOP ALKALMAZÁSÁVAL
 
1 .

2019. október

A felmérés során a szakemberek
megállapítják, hogy az adott helyen az ott
fészkelő, vagy  csak a táplálékszerzés miatt
odarepülő parlagi galambok okozzák-e a
problémát. 
 
A parlagi galambok által okozott problémák
jelentős része főként a közelben fészkelő
egyedekhez köthetők, az OVISTOP
alkalmazása erre a populációra fejti ki
hatását.
 
A felmérés során megkeresik a galambok
fészkelő-, pihenő- és kedvelt táplálkozási
helyeit, valamint meghatározzák a populáció
hozzávetőleges létszámát. 
 
Az előzőek alapján kijelölik a legmegfelelőbb
etetési helyeket, melyek biztonságosan
behatároltak.
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IV/2 .  ELŐETETÉS-SZOKTATÁS-
DÓZIS  BEÁLLÍTÁS 
(A  REPRODUKCIÓS IDŐSZAK
KEZDETE ELŐTT ,  FEBRUÁRBAN KELL
ELVÉGEZNI )
 
 

2019. október

A helyszíni felmérés során meghatározott
etetőhelyeken takarmánykukoricával
minden nap, lehetőleg ugyanabban
időpontban elkezdik a galambok szoktató
etetését. Ezt zavarmentesen (pl.
járókelőket, macskákat távol tartva) kell
elvégezni. 
 
Fontos a galambok „bizalmának”
elnyerése, ezért célszerű a felismerhető
ruházat és hanghatás rendszeres
alkalmazása is a galambok
odacsalogatásához.
 
Ebben a kb. 2 hetes szoktatási
időszakban a területen fészkelő galambok
megszokják, hogy hová kell repülniük a
kora reggeli táplálékért. 
 
Az egy-egy etetés során elfogyasztott
kukorica mennyisége megadja az Ovistop
szükséges  mennyiségét (az ajánlott 20-
22 szem, vagyis kb. 10
gramm/galamb/nap dózissal számolva).
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IV/3 .  KEZELÉS
 
 

2019. október

A szoktató előetetés folytatásaként a
reprodukciós időszak kezdetekor, a
szakember által meghatározott dózissal
és etetőhelyen kell megkezdeni az
OVISTOP készítménnyel a galambok
etetését.
 
A készítmény biztonságos használatát
állatorvos kontrollálja, a készítmény csak
állatorvosi vényre adható ki.
 
A kezelést minden nap, ugyanabban a
reggeli időpontban kell elvégezni a hét
minden napján a teljes reprodukciós
időszak végéig (március eleje – október
vége között). A szeptember végi, októberi
időszakban a fővedlés során leállhat a
költési időszak.
 
A kezeléskor rendszeresen ellenőrizni kell
a megfelelő dózis meglétét, az etetési
hely(ek) megválasztásának helyességét,
illetve rendszeres időközönként
dokumentálni és értékelni kell a galambok
számát, az elfogyasztott OVISTOP
mennyiséget és minden más – a kezelés
eredményességét befolyásoló - tényezőt.
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 V. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK
 
A hatékony kezelés eredménye csak később, 2-3 hónap után észlelhető, amikor a lerakott
tojásokból nem kelnek ki fiókák. A területen pl. nem észlelünk sok fiókát, melyek jellegzetes
sipogó hangot adnak ki (szemben a felnőtt egyedek burukkoló hangjával).
 
Az első év végére – mivel a természetes elhullásnak nincs kellő utánpótlása szaporulattal –
kb. 20-30%-os egyedszám csökkenés várható. A második év során a populáció tovább
csökken (optimális esetben az eredeti létszám kb. 40-50%-ára). 
 
A második és harmadik év során az elvándorlás miatt is csökkenhet a létszám (a területet
kevésbé vonzó fészkelő helynek ítélhetik a galambok, ezért elhagyják azt), majd az állomány
ezen a szinten stabilizálódik (bár a bevándorló galambok, új egyedek, illetve azok, amelyek
nem fogyasztják az OVISTOP készítményt, szaporodni fognak).
 
A kezelés megszüntetése esetén számolni kell a populáció újbóli fokozatos növekedésével.
 
2. ábra: Galambpopuláció alakulása OVISTOP alkalmazása mellett Modena városban (2008-2016. között)

Az  OVISTOP előírásszerű
alkalmazása során akár már 1
év után is érzékelhető
populáció csökkenés érhető
el.
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   VI. ÖSSZEFOGLALÁS
 
A városban élő parlagi  galambok túlszaporodása több szempontból is problémát okoz az
lakosok és a városfenntartók számára.
 
A probléma kezelésére számos eljárással próbálkoznak, de ezek önmagukban
eddig nem bizonyultak elég hatékonynak, egy részük az állatvédők ellenállását is
kiváltották.
 
Az Ovistop olyan a környezetre, emberre, ragadozókra és más, nem célállatra minimális
kockázatot jelentő populáció-szabályozó készítmény, amely „humánus” és állatbarát
módon biztosítja a parlagi galamb populációjának csökkentését, szinten tartását
lakókörnyezetünkben.
 
A módszer alkalmazásával a városlakók számára is érzékelhető, látható, de a város életét
nem zavaró módon, hatékonyságához képest alacsony munkaerő-ráfordítással és
költséggel történik a kezelés.
 
Az Ovistop előírások szerinti alkalmazása rövidtávon (1-3 éven belül) biztosítani képes
a városban élő galambok populációjának jelentős csökkenését, hosszú távon
pedig a csökkent állomány fenntartását. Az Ovistop alkalmazása nem zárja ki más
eljárások (épületek védelme, állagmegóvás, külterületen elhelyezett fészkelőhelyek
kihelyezése, stb.) alkalmazását, mert ezekkel a védekezés hatékonysága tovább növelhető.
 
Az Ovistop galambszaporulat szabályozó eljárást számos nyugat-európai városban (pl.
Barcelona, Brüsszel, Róma, Verona, Padova stb.) eredményesen használják. Az eljárás
használatát ezekben a városokban a legtöbb állatvédő szervezet (Pl. HSUS, PETA, ENPA,
WWF) is támogatja.

Az OVISTOP a jelenleg ismert
egyetlen állatbarát és
eredményes megoldás a városi
galambok populációjának
csökkentésére.
 
 




