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Η παρουσία ποντικών στους χώρους κατοικίας και εργασίας, εγκυμονεί κινδύνους
για τη δημόσια υγεία και γενικότερα υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής.
Αποτελεί υποχρέωση κάθε πολίτη να λαμβάνει μέτρα πρόληψης και
καταπολέμησης των ποντικών στους χώρους του.
Ο δήμος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για πρόληψη και καταπολέμηση της
ποντίκας στους δημόσιους χώρους και όποιους άλλους χώρους κρίνει σκόπιμο.
Στις περιπτώσεις που κάποιοι δημότες διατηρούν χώρους ακάθαρτους ή
επιτρέπουν όπως δικοί τους χώροι αποτελούν εστίες πολλαπλασιασμού και
ανάπτυξης ποντικών, ο δήμος θα υποχρεωθεί να λάβει τα προβλεπόμενα από τη
νομοθεσία μέτρα.
Η συνεισφορά σας είναι απαραίτητη για την επίτευξη των επιθυμητών
αποτελεσμάτων.
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
Προτρέπονται οι πολίτες να ακολουθούν τις πιο κάτω συμβουλές, για σκοπούς
πρόληψης και βελτίωσης της υγιεινής του περιβάλλοντος και μείωσης των ζημιών
που προκαλούνται από τους ποντικούς.









Μην απορρίπτετε σκουπίδια ή κλαδέματα ή άχρηστα αντικείμενα σε μη
εγκεκριμένους τόπους.
Να τοποθετείτε τα οικιακά απόβλητα σε κατάλληλα και κλειστά σκυβαλοδοχεία ή
κατάλληλες σκυβαλαποθήκες.
Καθαρίζετε καθημερινά τα υπολείμματα τροφής οικιακών ζώων και πτηνών.
Κλείστε όλες τις τρύπες και ρωγμές στα σπίτια και στις αποθήκες σας, καθώς είναι
χώροι που εισέρχονται και αναπαράγονται οι ποντικοί.
Καλύψτε τις πηγές νερού (π.χ. δεξαμενές, ντεπόζιτα) έτσι ώστε να μην έχουν
πρόσβαση οι ποντικοί σε νερό.
Καθαρίζετε τακτικά και συντηρείτε τους κήπους και τους χώρους πρασίνου σας
(καλό κλάδεμα θάμνων περίφραξης, πυκνών θάμνων, δέντρων κλπ.).
Να διατηρείτε τα οικόπεδα και χωράφια σας απαλλαγμένα από άχρηστα υλικά και
ξηρά χόρτα.
ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ
Στην αγορά υπάρχουν ποντικοδολώματα σε διάφορες μορφές όπως:
► Κόκκοι σιτηρών (cereal baits)► Μικροί σβώλοι (pellets) ► Κύβοι παραφίνης
(paraffin wax) ► Πάστες (pastes).
1. Τοποθέτηση ποντικοκτόνων δολωμάτων.
Τα δολώματα χρησιμοποιούνται πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες που
αναγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος. Δεν διασκορπίζονται οπουδήποτε.
Τοποθετούνται πάντοτε σε σταθμούς δολώσεως για αποφυγή δηλητηριάσεων
άλλων ζώων ή πτηνών μη στόχων. Στην αγορά διατίθενται κατάλληλοι σταθμοί
διαφόρων διαστάσεων. Στην ύπαιθρο μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτοσχέδιοι
σταθμοί που να διαθέτουν τουλάχιστον τις βασικές αρχές των σταθμών
δολώσεως, όπως: (α) κλειστό κουτί που διαθέτει είσοδο και έξοδο,(β)
παρεμπόδιση της εισόδου εντός του σταθμού δολώσεως άλλων ζώων ή πτηνών

και (γ) εμπόδιο ώστε ο ποντικός να μην μπορεί εύκολα να βγάλει το δόλωμα
εκτός του σταθμού.
Οι σταθμοί δολώσεως τοποθετούνται σε απόκρυφους τόπους, επειδή οι ποντικοί
δεν αρέσκονται να τρώνε σε ανοικτούς και φωτεινούς τόπους. Οι σταθμοί
παρακολουθούνται τακτικά, καθαρίζονται από τυχόν περιττώματα ή ακαθαρσίες
και προστίθεται νέο δόλωμα όταν καταναλωθεί το προηγούμενο.
Σε περίπτωση που εντοπίζονται ψόφιοι ποντικοί, αυτοί πρέπει να θάβονται βαθιά
στο έδαφος. Όπου υπάρχει μεγάλος πληθυσμός ποντικών (πχ. κτηνοτροφικά
υποστατικά, αποθήκες ζωοτροφών) οι τόποι όπου εντοπίζονται ψόφιοι ποντικοί,
οι φωλιές και τα περάσματα τους, πρέπει να ψεκάζονται με κατάλληλα
εντομοκτόνα.
2. Συσκευές παγίδευσης
Οι παγίδες σχεδιάζονται να παγιδεύουν τους ποντικούς ζωντανούς ή να τους
σκοτώνουν και χρησιμοποιούνται με δόλωμα ή χωρίς δόλωμα. Οι παγίδες
συνήθως είναι αποτελεσματικές την πρώτη ή τις πρώτες ημέρες μετά την
τοποθέτηση τους. Στη συνέχεια οι ποντικοί αντιλαμβάνονται τις παγίδες και
διαφοροποιούν τη συμπεριφορά τους. Γι αυτό συστήνεται να γίνεται χρήση
μεγαλύτερου αριθμού παγίδων σε σχέση με τον αριθμό των ποντικών και να
τοποθετούνται διαφορετικά είδη παγίδων κάθε φορά. Παγίδες που κυκλοφορούν
στην αγορά είναι:
► Κλουβιά παγίδες ► Κολλητική παγίδα ► Φάκα ► Παγίδα ηλεκτροπληξίας ►
Συσκευές απώθησης (Πχ. ήχου, ραδιοκυμάτων).
3. Βιολογικοί ή άλλοι τρόποι καταπολέμησης των ποντικών.
 Τοποθέτηση γύρω από τους κορμούς δέντρων (πχ. χαρουπιάς, ροδιάς ή
άλλων οπωροφόρων δέντρων) λαμαρίνας ύψους περίπου 50εκ., ώστε να μην
μπορεί να σκαρφαλώσει ο ποντικός σε αυτά και να βρίσκει τροφή.
 Στην φύση υπάρχουν αρπακτικά ζώα ή πτηνά που τρώνε τους ποντικούς,
όπως το ανθρωποπούλι, η κουκουβάγια το γεράκι, οι γυπαετοί, τα ερπετά, ο
σκαντζόχοιρος οι αλεπούδες κά.
Αυτό που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος στην τελευταία περίπτωση, είναι να
μην σκοτώνει τα ζώα ή τα πτηνά αυτά και να μην χαλά τις φωλιές τους. Σε
χωράφια ή αγροτικές περιοχές μπορεί να τοποθετήσει ο ίδιος κατάλληλες
φωλιές για πουλιά για να βοηθήσει στην αναπαραγωγή τους, ώστε χωρίς τη
χρήση δηλητηρίων ή παγίδων να μειώνεται ο πληθυσμός των ποντικών
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