ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ
(ΑΡΟΥΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΚΙΩΝ)
Οι ποντικοί ανήκουν στα τρωκτικά. Είναι από τα πολυπληθέστερα είδη ζώων και
έχουν την ικανότητα να προσαρμόζονται γρήγορα σε κάθε περιβάλλον και σε κάθε
είδος τροφής. Η παρουσία τους στους χώρους κατοικίας και εργασίας, εγκυμονεί
κινδύνους για τη Δημόσια Υγεία και γενικότερα υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής. Ο
κίνδυνος οφείλεται στους ψύλλους που ενδημούν στην ποντίκα, και με το θάνατο της,
την εγκαταλείπουν και ορισμένες φορές καταλήγουν στον άνθρωπο μεταδίδοντας του
τον ενδημικό τύφο (Murine Typhus). Ο ενδημικός τύφος είναι μια αρκετά σοβαρή
μολυσματική ασθένεια η οποία ταλαιπωρεί αφάνταστα τον ασθενή, με πυρετούς,
πονοκεφάλους, ρίγος, οσφυαλγία, γενική κακουχία και πρέπει να τυγχάνει άμεσης
ιατρικής περίθαλψης. Μεταδίδεται στον άνθρωπο από τσιμπήματα ψύλλων
(Xenopsylla Cheopis) που προηγουμένως παρασιτούσαν σε μολυσμένους ποντικούς.
Η ασθένεια οφείλεται στο βακτηρίδιο Ricketsia typhi.
Οι Κοινότητες Πέρα Χωριού και Νήσου, Αγίας Βαρβάρας και Αλάμπρας μέσω της
κοινής Υγειονομικής τους υπηρεσίας, προωθούν συντονισμένα μέτρα, πρόληψης και
καταπολέμησης της ποντίκας.
Η συνεισφορά σας είναι απαραίτητη για την επίτευξη επιθυμητών
αποτελεσμάτων.
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ:
Προληπτικά οι κάτοικοι προτρέπονται να ακολουθούν τις πιο κάτω απλές συμβουλές:
 Μην απορρίπτετε σκουπίδια και κλαδέματα σε μη ενδεικνυόμενους χώρους,
παρά μόνο σε αδειοδοτημένους σκυβαλότοπους.
 Τοποθετείτε τα οικιακά σκύβαλα σε κατάλληλα και κλειστά σκυβαλοδοχεία.
 Καθαρίζετε καθημερινά τα υπολείμματα τροφής οικιακών ζώων και πτηνών.
 Κλείστε όλες τις τρύπες και ρωγμές στα σπίτια και στις αποθήκες σας,
αφού είναι χώροι που εισέρχονται και φωλιάζουν τα τρωκτικά.
 Καλύψτε τις πηγές νερού (π.χ. δεξαμενές, ντεπόζιτα), έτσι ώστε να μην
έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά.
 Φροντίζετε να συντηρείτε τους κήπους και τους χώρους πρασίνου σας
(αυστηρό κλάδεμα σε πυκνούς θάμνους, δέντρα κλπ).
 Διατηρείτε τα ιδιόκτητα οικόπεδα και χωράφια σας καθαρά και
απαλλαγμένα από άχρηστα υλικά και ξηραμένα ζιζάνια.

ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ:1. Τρωκτικοκτόνα δολώματα (ποντικοδολώματα)
Μορφές ποντικοδολωμάτων: Στην αγορά υπάρχουν ποντικοδολώματα σε διάφορες
μορφές, τα οποία περιέχουν τρωκτικοκτόνο ουσία δεύτερης γενεάς καθώς και
πικραντική ουσία. Οι μορφές που διατίθενται συνήθως στην αγορά είναι:
-

Κόκκοι σιτηρών (cereal baits)
Μικροί σβώλοι (pellets)
Κύβοι παραφίνης (paraffin wax)
Πάστες (pastes)

Εφαρμογή τρωκτικοκτόνων δολωμάτων: Τα ποντικοδολώματα θα πρέπει να
εφαρμόζονται πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του
προϊόντος. Εφαρμόζονται πάντοτε σε σταθμούς δολώσεως των οποίων ο κύριος
ρόλος είναι η αποφυγή των πρωτογενών δηλητηριάσεων από την κατανάλωση
ποντικοδολώματος από μη-στόχους οργανισμούς (π.χ σκύλους, γάτους, πουλιά κ.α).
Στην αγορά διατίθενται τέτοιοι σταθμοί δολώσεως, διαφόρων διαστάσεων. Για
υπαίθριους αγροτικούς και κτηνοτροφικούς χώρους, μια οικονομικότερη λύση είναι η
κατασκευή αυτοσχέδιων σταθμών που να διαθέτουν τουλάχιστον τις βασικές αρχές
των σταθμών δολώσεως και συγκεκριμένα:
α) Κλειστό κουτί ή σωλήνας μήκους τουλάχιστον 1½ πόδι και διαμέτρου 4 ιντζών, που
διαθέτει είσοδο και έξοδο,
β) Παρεμπόδιση της έλευσης εντός του σταθμού από άλλα ζώα και
γ) Παρεμπόδιση του τρωκτικού να βγάλει το ποντικοδόλωμα εκτός σταθμού.
Οι σταθμοί δολώσεως τοποθετούνται σε απόκρυφους χώρους καθότι τα τρωκτικά δεν
αρέσκονται να τρώνε σε ανοικτούς και εμφανείς χώρους
Προσοχή:1. Τα δολώματα πρέπει να τοποθετούνται με γάντια μιας χρήσης, να επιθεωρούνται
τακτικά και να αναπληρώνονται όταν φαγωθούν. Για να θεωρηθεί ότι έχουν
εξαλειφθεί όλοι οι ποντικοί που έχουν προσβάλει το υποστατικό σας, πρέπει τα
δολώματα που αναπληρώνονται να παραμείνουν άθικτα.
2. Μη σχίζετε το σακουλάκι στο οποίο υπάρχει το δόλωμα, αλλά τοποθετείστε το ως
έχει. Οι κύβοι θα πρέπει να στερεώνονται στους σωλήνες ή να δένονται με τέλι
εφόσον διαθέτουν οπή.
3. Μετά την τοποθέτηση των δολωμάτων ελέγξετε για ψόφιους ποντικούς και με αρκετή
προφύλαξη (χρήση πλαστικών γαντιών, φτυαριού κ.λ.π) και θάψετε τους
4. Ψεκάστε με εντομοκτόνα μακράς υπολειμματικής δράσης το χώρο όπου βρέθηκαν οι
ψόφιοι ποντικοί, για να σκοτώσετε τους ψύλλους που πιθανόν να παρασιτούσαν
πάνω τους.

2. Συσκευές παγίδευσης
Οι συσκευές παγίδευσης είναι συσκευές που σχεδιάζονται να παγιδεύουν τα τρωκτικά
ζωντανά ή να τα σκοτώνουν.
Χρησιμοποιούνται χωρίς δόλωμα ή με
δολώματα, όπως ψωμί, τυρί κ.α.
Συστήνεται
να
χρησιμοποιείται
μεγάλος
αριθμός
συσκευών
παγίδευσης σε σχέση με τον αριθμό
των τρωκτικών, καθότι οι παγίδες
αυτές είναι αποτελεσματικές την
πρώτη ή τις πρώτες ημέρες μετά την
τοποθέτησή τους.
Στο μετέπειτα
διάστημα,
τα
τρωκτικά
αντιλαμβάνονται τις παγίδες και
διαφοροποιούν τη συμπεριφορά τους. Σαν τέτοιες παγίδες που κυκλοφορούν στην
αγορά είναι:
-

Κλουβιά παγίδες
Κολλητική παγίδα
Φάκα
Παγίδα ηλεκτροπληξίας
Ηχητική συσκευή (για απώθηση των τρωκτικών)

Τα Κοινοτικά Συμβούλια του Πέρα Χωριού και Νήσου, Αγίας Βαρβάρας
και Αλάμπρας μπορούν να προμηθεύσουν τους κατοίκους τους, με
ενημερωτικά φυλλάδια για το τρόπο καταπολέμησης των τρωκτικών και
για τον ασφαλή χειρισμό του ποντικοδολώματος (σιταρούι) που θα τους
παραχωρηθεί εφόσον συμπληρώσουν επιτόπου το κατάλληλο έντυπο.
Σε περίπτωση που παρά την εφαρμογή των πιο πάνω μέτρων
εξακολουθούν να υπάρχουν ποντικοί τότε να ζητήσετε τη βοήθεια και
συμβουλή της Υγειονομικής Υπηρεσίας των Κοινοτήτων Πέρα Χωριού και
Νήσου, Αλάμπρας και Αγίας Βαρβάρας στα τηλέφωνα των γραφείων των
Κοινοτικών Συμβουλίων.

