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Rengeteg galamb éli mindennapjait 

Lakótelepeinken is, nem kevés bosszúságot 

okozva. Megkörnyékezik a padokon ülőket, 

bármilyen élelemnek látszó tárgyra azonnal 

rábuknak csapatosan. Közben oda ürítenek, 

ahol rájuk jön a szükség, beterítve 

épületeket, parkokat, autókat, embereket. 

Nincs ez másként máshol sem, maximum a 

galambok száma különbözik.  

Folyamatosan költenek 

Kiváló alkalmazkodóképességű madarak 

nagyon jól érzik magukat a városokban. 

Télen is találnak meleg, költésre alkalmas 

helyet és táplálékot, így folyamatosan 

költenek. Egy évben akár három-négy 

fészekaljat is felnevelhetnek, ami egyszerre 

akár négy fiókát is jelenthet. Noha a városi 

környezetben számos veszélynek vannak 

kitéve (fertőzések, áramütés, járművek), 

mégis túl tudnak élni, és szaporodnak. 

Az ürülékkel van a baj 

A városokban alapvetően nem a galambok 

jelenléte a gond, hanem az a rengeteg 

ürülék, amit maguk után hagynak. A 

madarak idejük nagy részét épületek 

homlokzatain töltik, ahol nagy 

mennyiségben halmozódhat fel a 

végtermékük. Az ürüléken ráadásul 

kórokozók is megtelepedhetnek, és a száraz 

ürülék pora pedig bárhova eljuthat, allergiás 

panaszokat vagy szélsőséges esetben 

emberre veszélyes betegséget terjesztve. 

 

A Fővárosi Önkormányzat tájékoztatása 

szerint jelenleg egyetlen olyan rendelet 

van, ami bármit is szabályoz a 

galambokkal kapcsolatban. Ez azt 

mondja ki, hogy állatokat közterületet 

szennyező módon etetni tilos - ezt 

büntetni is szokták tettenérés esetén. 

Vagyis a magokat vagy kenyérmorzsákat 

szétszóró néniket is lehet büntetni. A 

kenyér egyébként amúgy sem a 

galamboknak való. 

 

Hálózás és tüskézés 

A galambok állományának gyérítésére a 

fészkelő helyek korlátozása a legjobb 

megoldás. Kilövésük vagy mérgezésük nagy 

kockázattal járna városi környezetben, ezért 

ez csak a jegyző engedélyével történhet, és 

nem is jellemző, hogy ilyenre sor kerül. 

Befogásuk és elszállításuk sem oldja meg 

a problémát, mert nagy távolságból is 

visszatérnek eredeti fészkelő helyükre, 

nem véletlen, hogy üzenetküldésre 

használták őket. A leghatásosabb ezért a 

homlokzatok hálózása, valamint a 

párkányok tüskézése.  
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