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Tájékoztató 

/Állati károk elhárítása a városban/ !
!

• Bemutatkozás !
• A város, mint urbanizált környezet !
• Állatvédelmi és környezetvédelmi szolgáltatások !
• Galambok a városban !
• Lakóépületek, irodaépületek kritikus részeinek védelme a galambok ellen !
• Innovatív módszer a galambok kártételei ellen !
• Referenciáink közül !!!

Bemutatkozás !
Vállalkozásunk, az Animal X Wildlife Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság 
2005-ben alakult. Legfőbb tevékenységeink, az állatok speciális módszerekkel 
történő befogása és az általuk okozott károk elhárítása, valamint Ipari, - és 
Lakóparkok állatvédelemmel és állatmentéssel kapcsolatos feladatainak ellátása. 
Magyarország egész területén folytatjuk tevékenységeinket.  !!

A város, mint urbanizált környezet !
Állatok a városban !
Városaink világszerte a fejlődés és a területi terjeszkedés útját járják. Ez nekünk, 
embereknek „nagyobb” életteret és további munkalehetőségeket jelent. Az állatok 
számára viszont az eddigi életterük elvesztését jelenti. Ilyenkor állatfajtól függően, ott 
keresnek további életteret, ahol az, korábban kialakult számukra. Számtalan védett 
faj van kitéve ilyen körülményeknek. Vannak viszont olyan állatfajok is, melyek 
kimondottan kedvelik az Ipari, - és a Lakóparkokat, így rendszeresen látogatják is 
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azokat. Köztük a vakond, denevér és a fecske, melyek szigorúan védett fajok. Azok 
az állatok pedig, melyek hasonló viselkedést mutatnak, és nem tartoznak védelem 
alá, a macska, kóbor kutya, parlagi (városi) galamb, a nyest és a róka.  !
Társaságunk komplex szolgáltatást nyújt az egyéb állatfajok által okozott károk 
elhárítására, valamint az abból eredő köztisztasági és a munkavédelmi előírások 
betartására! 
   
Állatvédelmi és környezetvédelmi szolgáltatás !
Az Ipari,- és lakóparkok, valamint az egyéb létesítmények sok esetben megfelelő 
életkörülményeket biztosítanak a vadon élő és a kóbor háziállatok számára. Ezeknek 
az állatoknak a jelenléte fokozott figyelmet igényel, mert a vállalat, illetve létesítmény 
működésének különböző területein, olyan problémákat okozhatnak, mint a munka,- 
és lakókörnyezet tisztántartása, közlekedés, anyagmozgatás, gépek-
berendezések meghibásodása, termelés szüneteltetése. !
Állati károk tényfeltáró elemzése !

Amennyiben egy állat jelenlétéből adódóan károk keletkeznek az Ipari vagy 

egyéb létesítmények területén, szükség van a vizsgált esemény elemzésére és az 
eredmények kiértékelésére, hogy az azzal járó kockázatok meghatározhatóak és 
egyben kiküszöbölhetőek legyenek . Ennek vizsgálatában nyújtunk segítséget, 
melyet a többéves gyakorlati tapasztalataink alapján végzünk, és  a következőket 
tartalmazza: 

- az állati kártétel alapján az állatfaj beazonosítása,  

- a kártétel megjelenésének oka, annak meghatározása 
környezeti tényezők alapján,  

- kockázat elemzés és megelőző intézkedések. 

Állatvédelmi és környezetvédelmi oktatás !
Azon vállalatok és egyéb szervezetek számára, melyek telephellyel 

rendelkeznek és ennek köszönhetően érintetté váltak valamely állati kártétel 
kapcsán, állatvédelmi és környezetvédelmi oktatást kínálunk. Az oktatás célja, hogy 
a vállalat területén dolgozók, megfelelő információkat kapjanak arról, hogy a 
munkakörnyezetükben milyen problémák adódhatnak a különféle állatfajok 
jelenlétéből adódóan. Továbbá arról is részletes és hasznos információkat kapnak, 
hogy Ők mit tehetnek annak érdekében, hogy egy tiszta munkakörnyezetben, a 
termelői tevékenység zökkenőmentes legyen.  !
Védett állatfajok problémáinak kezelése !
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Sok esetben kerülhetünk közvetlen kapcsolatba denevérrel, fecskével, vakonddal és 
egyéb védett állatfajjal, munkánk valamint hétköznapi életünk során egyaránt. 
Vannak olyan esetek, amikor a szóban forgó állatoknak a jelenléte zavaró körülmény 
lehet. Pl.: A fecske, költési időszakban előszeretettel fészkel az épületek falain. Ez 
akkor jelenthet igazi problémát, ha a fészkek tiszta és féltett terület fölött 
helyezkednek el. !
A denevér éjszakai állat és nappalra résekben, hézagokban keres magának 
pihenőhelyet. A városi körülmények között, pihenésre alkalmas helyeket általában a 
lakó, - és más egyéb épületeken találnak. Jelentős kárt az ürülékükkel okoznak. 
   
További védett állatok is problémát okozhatnak, melyeket nem soroltunk fel!  !
Lehetőség van a fentiekben felsorolt problémák kezelésére, melyhez az adott területi 
Természetvédelmi Hatóság engedélye szükséges! !

Galambok a városban és a csarnokokban !
Világszerte városról városra járva találkozhatunk parlagi (városi) galambokkal, 
melyek hozzájárulnak a látképhez és képviselik a természet jelenlétét. Azonban a 
legnagyobb károkat ők okozzák! Ezek a madarak tökéletesen alkalmazkodtak a 
városok nyújtotta körülményekhez! A szeméttárolók környékén és az állatszeretők 
által etetett területeken könnyedén eleséghez jutnak, így nincsenek rászorulva a 
természetes táplálékszerző helyeik felkeresésére! Azok az épületek pedig, melyek a 
galambok területén helyezkednek el, pihenő- és fészkelő helyül szolgálnak 
számukra! Ide sorolhatóak azok a lakóépületek, üzemek és csarnokok is, melyek a 
szerkezeti kialakításukból eredően vonzzák magukhoz a galambokat! Az ipari 
csarnokokban rendszerint az állandó meleg és a fészkelésre alkalmas helyek 
sokasága miatt tartózkodnak a galambok! Kártételeik köztisztasági és egészségügyi 
szempontból is jelentősek!  !!
Ezeket a madarakat három főbb ismérv jellemzi:  
   !

• Alkalmazkodó képesség !
• Gyors szaporodás !
• Gyors anyagcsere 

  !
A parlagi (városi) galambok kártételei elsősorban az általuk hátrahagyott ürülékből 
származnak: !
   

• felületi szennyeződés, 
  

• esőcsatorna rendszerek eltömődése, 
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!
• szellőzőrendszerek madártoll és ürülék által való beszennyeződése, !
• zárt terekben a levegő szennyezettsége, !
• intenzív tömeges jelenlétük egészségre ártalmas hatásai, !
• épületek, emlékművek és szobrok szerkezetének romlása. !! !

A felsorolt kártételek kiküszöbölésére, az általunk is alkalmazott mechanikus galamb 
távoltartó rendszerek, csak korlátozottan nyújtanak megoldást! ! !

Lakóépületek és irodaépületek kritikus részeinek 
védelme a galambok ellen !!!

A mechanikus galamb távoltartó rendszerek kiépítése a leggyakoribb módszer, 
melyet a galambok elleni védekezésben alkalmaznak. Sok esetben eredményesek, 
de vannak korlátaik is, mégpedig az, hogy csupán csak felületi védelmet 
biztosítanak, riasztásra nem alkalmasak. Felszerelésük nagy körültekintést igényel, 
mert abban az esetben, ha a galamb távoltartó tüske nem megfelelően van 
felszerelve, a galamb van olyan leleményes és gallyakat kezd ráhordani, amire 
később újra képes rátelepedni.  !!
Galamb távoltartó tüske !
A vállalkozásunk által gyártott tüskesor, ütésálló PVC aljzatból és horganyzott, 
rozsdamentes acélhuzalból készül. A gondosan megválasztott alapanyagoknak 
köszönhetően, teljes mértékben ellenáll a szélsőséges időjárási viszontagságoknak 
és a felszerelése is könnyű, mely történhet ragasztással vagy csavarozással is. 
Előnye, a már ismert termékekkel szemben, hogy a tüskék bármilyen irányba 
állíthatóak, így bármilyen felszerelni kívánt területhez könnyen igazítható.  
A tüskesor igény szerinti kiszerelésben kapható, 1 m – 2,5 m-ig. 
A tüskesor ára: 2400 ,- Ft + áfa / m !
Vállaljuk a termék felszerelését is, melynek további költségeiről, helyszíni felmérés 
alapján tudunk tájékoztatást adni. !!
Hálózás a galambok ellen !
A galambok előszeretettel keresik fel a társasházak erkélyeit és világító udvarait, 
fészkelés és éjszakázás céljából. A galambok ilyen jellegű intenzív jelenléte, sok 
ürülék és egyéb hulladék képződésével jár. Ahhoz, hogy a kialakult állapotokat meg 
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lehessen szüntetni, el kell zárni a galambok elől a védeni kívánt felületeket. 
Vállalkozásunk, erre a módszerre egy kimagaslóan jó minőségű háló felszerelését 
ajánlja, mely az esztétikai szempontokat is figyelembe véve kerül kialakításra. !!
Szellőzők, kémények rácsozása !
Gyakori problémát jelent, hogy a galambok a tetőn lévő szellőzőkbe, kéményekbe 
fészket raknak, elzárva ezzel az áramló levegő útját. Azon túl, hogy megszűnik a ház 
szellőzése, a lakások életterébe bejutnak az apró tollak, pihék és a mikroszkopikus 
méretű élősködők is. !
A szellőzőkre horganyzott, rozsdamentes rácsot szerelünk, mely megakadályozza a 
galambok megtelepedését az érintett területeken. !!

Innovatív módszer a galambok kártételei ellen !!
Galambok élve történő befogása !
A galambok élve befogásos módszere társaságunk legfőbb profilja, melyet vezető 
tagjaink fejlesztettek ki. A parlagi (városi) galambok viselkedésének beható 
vizsgálata kellett ahhoz, hogy a módszer a legjobb megoldást nyújtsa az épületek 
madárkár védelmében. !!
Előnyei a távoltartó rendszerekkel szemben: !

• költséghatékonyabb, !
• hosszabb távra nyújt megoldást tiszta környezet mellett, !
• alkalmas nagy volumenű kártételek megelőzésére, illetve megszűntetésére, !
• városméretű lefedettséget is képes biztosítani. !!!

Csapdázás szabadtéren !
A városi galambok kártételei, elsősorban az általuk hátrahagyott ürülékből 
származnak. Ezen kártételek kiküszöbölésére, a mechanikus galamb távoltartó 
rendszereink részben megoldást nyújtanak, de léteznek olyan esetek is, ahol ezek a 
rendszerek kevésnek bizonyulnak egy épület galamb mentesítéséhez.  
Pl.: túlszaporodott galamb állomány, épületek kedvezőtlen szerkezeti kialakításai, 
elöregedett tetők és padlásterek, közterek és futball stadionok alapvető vonzó 
tulajdonságainak megléte. Ebben az esetben, hogy a galambok kártételeit 
csökkenteni, illetve megszüntetni lehessen, vállalkozásunk a galambok élve történő 
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befogását javasolja. Ez a beavatkozás, mára az egyik legkeresettebb 
szolgáltatásunkká nőtte ki magát és folyamatos fejlesztéseken megy keresztül a 
hatékonyság maximalizálása érdekében.  
Az élve befogásos módszer hatalmas előnye, hogy nem kerül többe, mint az akár 
évente szükséges madárürülék eltávolítása és hosszú távon nyújt megoldást egy 
élhető környezet fenntartására, mely állapot akár végleges is lehet! !
A galambok élve történő befogásának technikája szakértelmet és nagy körültekintést 
igényel. A módszer hatékonyságát sok tényező befolyásolhatja, ezért szakembereink 
a helyszíni felmérés során e tényezőket figyelembe véve állapítják meg a vizsgált 
terület technikai szükségletét, úgymint az alkalmazni kívánt csapdák méretét és 
mennyiségét, azok elhelyezésének lehetőségeit és a csapdák üzemeltetésének 
szükséges időtartamát. !
Az általunk kifejlesztett és alkalmazott technika, alkalmas akár a többezres galamb 
populációk megszüntetésére is. !
A csapdák üzemeltetése során az állatok nem pusztulnak el és az általunk befogott 
egyedek nem kerülnek szabadon bocsátásra. A Magyar Madártani Egyesület 
javaslatával ragadozó madártenyésztőkhöz kerülnek leadásra. !
Csapdáink kétféle méretben készülnek, melyek kiválasztása függ az adott területen 
tartózkodó galambok egyedszámától, az elhelyezés lehetőségeitől és a vizsgált 
terület nagyságától. !
                    A módszer alkalmazható lakóépületeken, ipari-, és közterületeken !!
Csapdázás beltérben !
Ezt a módszert azokon a padlástereken lehet alkalmazni, ahol a tetőszerkezet 
elöregedése vagy a tető nem megfelelő kialakítása miatt vannak jelen a galambok. 
Ezek a padlásterek kitűnő pihenő és fészkelő helyet biztosítanak a galambok 
számára, így nem meglepő, ha az állományuk túlszaporodik. A tető azon részeire, 
ahol a galambok bejárási lehetőségei kialakultak, speciális bejáratokat szerelünk fel. 
Így a madarak szokásait kihasználva, fogságba lehet őket ejteni. Ezzel 
párhuzamosan, a padlástérben csapdákat állítunk fel, mely a galambok 
összegyűjtését nagyban megkönnyíti. Szükség esetén, a maradék galambot, 
kíméletesen, kézi háló segítségével gyűjtjük össze. A padlástér galambmentesítését 
követően a tető zárva marad a többi lehetséges látogató előtt. A módszer 
alkalmazásának szükséges időtartamát a galambok egyedszáma határozza meg. !

Galambürülék takarítása, fertőtlenítés !!
A parlagi (városi) galambok rendszerint az elöregedett tetőszerkezetű lakóépületek 
padlástereiben találnak a leghatékonyabb fészkelő helyre! Elég egy félrecsúszott 
cserép és valósággal ellepik a területet. Ennek az a legfőbb oka, hogy a zárt tér 
védelmet biztosít az időjárási viszontagságok és az egyre fogyatkozó természetes 
ellenségük, a sólyom illetve héja elől. További fészkelésre alkalmas helyet 

!  7



Animal X Wildlife - Tájékoztató

biztosítanak nekik a templomok padlásterei, valamint az olyan ipari csarnokok, 
melyek szerkezeti kialakításukból eredően nyújtanak szabad bejárási lehetőséget 
számukra. !
Az évek, de akár a pár hónap alatt összegyűlt galambürülék (guanó), egészségügyi, 
valamint köztisztasági problémákat és az épületek, emlékművek állagának romlását 
okozhatja. Társaságunk vállalja a zárt térben összegyűlt madárürülék száraz 
takarítását, összegyűjtését és elszállítását, valamint az érintett felületek 
fertőtlenítését. Olyan padlásterekben, ahol aktív és tömeges a madarak fészkelése, 
bolha-, és tetűirtást is javasolunk. !
Társaságunk vállalja, egy adott városrészre vonatkozóan a madarak 
állományának felmérését, azok legfőbb tartózkodási helyeinek feltérképezését 
és a vizsgált területre, a leghatékonyabb kár elhárítási stratégia kidolgozását, 
kivitelezését. !
Árajánlatot és részletes tanulmányt, kizárólag helyszíni felmérés alapján készítünk!  !

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Animal X Wildlife Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.                                                                         

Cím: Székesfehérvár, Bártfai út.10.                                                                                                              
Tel: 06-20-9-549-161, 06-30-4-964-876                                                                                                   

E-mail: animalx@animalx.hu                                                                                                                    
Web: www.animalx.hu/ 

!!
Referenciáink közül !!

Vállalatok: !
Alcoa Köfém Kft. / Székesfehérvár !

Heineken Soproni Sörgyárak Zrt. / Sopron !
Magyar Posta Zrt. / Székesfehérvár, Budaörs, Kőszeg !

Mol Nyrt. / Százhalombatta !
Dunastyr Polisztirolgyártó Zrt. / Százhalombatta !

OTP Bank Nyrt. / Székesfehérvár !
K&H Bank / Székesfehérvár !
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Bozsik futball stadion / Budapest !
Provimi malomipari vállalat / Zichyújfalu !

Valeo Auto-Electric Magyarország Kft. / Veszprém !
Gestamp Hungária Kft. / Mór !

Nemak Győr Kft. / Győr !
Inotal Zrt. / Várpalota !!

Hivatalok, Intézmények: !
NAV / Székesfehérvár !

Fejér Megyei Főügyészség !
Nyugat Magyarországi Egyetem / Sopron !
Mosonmagyaróvár Polgármesteri Hivatala !

Dunaújváros Polgármesteri Hivatala !
Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala !

Székesfehérvár Polgármesteri Hivatala !
Szentgotthárd Polgármesteri Hivatala !

Szent Pantaleon Kórház / Dunaújváros !
Szent György Kórház / Székesfehérvár !

Kaposi Mór Kórház / Kaposvár !
Egyház: !

Egek Királynéja Templom / Budapest !
Országos Papi Otthon / Székesfehérvár !
Szent Anna Kápolna / Székesfehérvár !

Református Templom / Solt !
Evangélikus Szeretetotthon / Kőszeg !!
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Lakásszövetkezetek és Társasházak: !
1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet / Székesfehérvár !

Széphő Zrt./ Székesfehérvár !!
Hotelek, szállodák: !

Hotel Intercontinental / Budapest !
Marriott Hotel / Budapest !

Hotel Regnum Residence / Budapest 
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