www.mta-gelsen.at

BIOLOGICKÁ
REGULÁCIA KOMÁROV
ZDRUŽENIE

ˇ povodní
Územie projektu Nivy Moravy a Dyje pocas

´ DYJE A MORAVY
POZDLŽ

ˇ
Obl’úbené miesto pre život a vol’nocasové
aktivity

ÚZEMIE PROJEKTU

Thaya

Potenciálne liahne komárov sú v nivách Dyje a Moravy
zaplavované lúky, územia s trsťovými porastmi, staré ramená, lužné lesy, dokonca aj orné plochy a okraje ciest.
V najhoršom prípade dosiahne zaplavená plocha všetkých deviatich obcí viac ako 2.000 ha – ide o obrovské
územie, ktoré možno zvládnuť iba veľmi ťažko a s veľkými finančnými nákladmi.
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Projekt „Biologická regulácia komárov pozdĺž Dyje a Moravy“ je zameraný na nevyhnutné zlepšenie kvality života obyvateľov, predstavuje však aj významný príspevok
k rozvoju regiónu. Profesionálna kontrola populácie
WIEN
komárov pri dodržaní právnych podmienok ochrany
prírody je základným predpokladom rozvoja regiónu
ako voľnočasového a rekreačného územia. Pre ďalších
aktérov, ako poskytovateľov služieb v oblasti ubytovania,
stravovania, kultúry, športu a voľnočasových aktivít, maloobchod a ďalšie subjekty, ktoré priamo profitujú z rozvoja turizmu, predstavujú regulačné opatrenia populácie
komárov zásadnú podporu.
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Neznesitel’né obt’ažovanie rojmi komárov

PROBLÉM POPULÁCIE KOMÁROV
Obyvateľov obcí pozdĺž Dyje a Moravy už dlhé roky na
jar a v lete obťažuje veľký počet komárov. Pobyt vonku je
tak často neznesiteľný, čo nielen znižuje kvalitu života, ale
aj možnosti voľnočasových aktivít na čerstvom vzduchu.
Premnožené komáre spôsobujú ubytovacím prevádzkam a reštauráciám vysoké straty počas dlhých mesiacov.

ZDRUŽENIE
V rokoch 2006 až 2010 boli vytvorené všetky právne aj
ekologickoprávne predpoklady k realizácii biologickej
regulácie komárov. V roku 2012 bolo potom založené
združenie „Biologickej regulácie komárov pozdĺž Dyje
a Moravy“. V tomto združení sa spojilo deväť obcí. Prostredníctvom diplomovaného biológia, ktorého združenie
zamestnalo sa snaží o odbornú implementáciu projektu.
Cieľom je zníženie masového rozmnoženia komárov pomocou ekologicky obhájiteľných biologických metód na
znesiteľnú úroveň, k zabezpečeniu kvality života obyvateľov a udržaniu šancí prírodného turizmu. Projekt „Ekologickej regulácie komárov“ je v celom Rakúsku uznaný
ako jedinečný pilotný projekt.

Protikomárie caty
ˇ
pri aplikácii látky Bti

TRI PILIERE PROJEKTU
Pre úspešnú realizáciu regulácie komárov pozostáva projekt z troch pilierov:
1. PROTIKOMÁRIE ČATY obcí sú školené osoby, ako
zamestnanci obecných podnikov a dobrovoľníci, vykonávajúci postrek tekutým prostriedkom Bti pomocou
postrekových prístrojov, umiestnených na chrbte pracovníkov vo vodách luhov, zamorených komárími larvami. Sú to takzvaní pešiaci projektu. Zásah protikomárích
čiat koordinujú jednotlivé obce, metóda použitia a aplikované prostriedky ako aj dávkovanie sú vždy rovnaké
a štandardizované.
2. V prípade výskytu rozsiahlych a ťažko prístupných
liahní komárov, presahujúcich územia jednotlivých obcí
sa uplatní druhý pilier regulácie pomocou VRTUĽNÍKOV, ktorý sa využije iba v najhoršom prípade, z dôvodu
vysokých nákladov a úradných podmienok a povolení.
Organizácia a koordinácia týchto zásahov prebieha centrálne prostredníctvom Združenia.
3. Tretí pilier predstavuje BOJ S KOMÁROM V OBYTNEJ
ZÓNE, ktorý je dôležitý predovšetkým začiatkom leta.
Tieto komáre majú svoje liahne v obytnej zóne v sudoch
s dažďovou vodou, vtáčích napájadlách, nezarybnených
vodných biotopoch, starých pneumatikách, studniach a
potrubiach pre dažďovú vodu. Celkovo môže ísť o rozsiahle plochy a záťaž v obytných zónach môže byť neznesiteľná. Boj proti komárom v tejto zóne riadi príslušná
obec samostatne, podporuje ju Združenie distribúciou
tabliet Bti a verejnoprospešnými prácami. S pomocou
obyvateľov môže byť aj tento boj úspešný.

Vrtul'ník s dávkovacím zariadením

ˇ
ÚCINNÁ
LÁTKA
Použitá biologická účinná látka pre reguláciu komárov sa
nazýva Bti (Bacillus thuringiensis israelensis) a získava sa
z baktérie žijúcej v pôde. V baktérii sa vytvorí bielkovinový
kryštál, ktorého zloženie pôsobí toxicky na larvy komárov
po jeho konzumácii a vedie nakoniec k úhynu lariev.
Použitie Bti sa na celom svete aplikuje ako jediná obhájiteľná metóda regulácie komárov v mnohých krajinách.
Na to, aby nadobudol účinnosť, musia proteín (bielkovinu) skonzumovať larvy komárov. Voči kuklám, neprijímajúcim žiadnu potravu ani dospelým lietajúcim
komárom je použitie Bti neúčinné. Bti je absolútne neškodné pre ľudí, domáce zvieratá, ryby a iné živočíchy
a vo voľnej prírode sa bezo zvyšku rozkladá do 24 hodín.

Odborné monitorovanie k ochrane prírody

MONITOROVANIE
V súlade s úradnými predpismi podlieha projekt biologickej regulácie komárov prísnym ekologickým podmienkam a povinnosti „monitorovania“ (kontroly). V tejto
súvislosti sa kontroly vykonávajú v štyroch oblastiach životného prostredia, financuje ich Združenie.
1. Nezávislé laboratórium vykonáva rozsiahly výskum vo
vodách luhov kvôli zisťovaniu možných škôd v dôsledku
regulačných opatrení vo vode alebo v nej žijúcich organizmoch (s výnimkou lariev komárov).
2. Pri priamej aplikácii Bti do lužných vôd, zamorených
larvami (peši protikomárími čatami alebo vrtuľníkom) je
treba vyhnúť sa hniezdam vzácnych a ohrozených druhov veľkých vtákov. V rámci ďalšieho programu sa uskutočňuje výskum potenciálnych dopadov, ku ktorým by
mohlo dôjsť v dôsledku chýbajúcich komárov ako potravy malých vtákov, hniezdiacich v trstí.

Ideálne liahniská pre komára piskl’avého

3. Vlastné Združenie prevzalo kontrolu lietajúcich
komárov (monitorovanie). Pritom sa používajú pasce,
vyplnené suchým ľadom (CO2). Kvantitatívne vyhodnotenie nálezov ale aj presné zisťovanie chytených druhov
komárov môže poskytnúť dôležité závery pre úspešnosť
regulačných opatrení.
4. Ďalším dôležitým bodom monitorovania je dokumentácia dosiahnutých úspechov regulačných opatrení
populácie komárov a tým aj dopadov na kvalitu života
obyvateľov a hospodársky a turistický rozvoj regiónu.

