
CZy TRZEBA BAĆ SIĘ·
SZCZURA?

Rozmowa z Janem Stromidło;
właścicielem firmy zajmującej
się deratyzacją na terenie Mło""
dzieżowej Spółdzielni Miesz-
kaniowej.
- Po czym możemy poznać, że
w naszym bloku ulokowały się
gryzonie?
- Młodzieżowa Spółdzielnia
Mieszkaniowa ma w swoich
zasobach budynki z różnych
okresów. Oczywiście im starsza
infrastruktura, tym szczur ma
łatwiejszą drogę do pokonywa-
nia barier. Stara kanalizacja
staje się słabsza i gryzonie z
łatwością ją niszczą. Jeżeli wi-
dzimy, że wokół budynków czy

w samym budynku podłoga się
załamuje lub pęka możemy do-
myślać się, że jest to sprawka
szczurów. Pod podłogą robią
sobie mieszkania - wybierają
ziemię, spuszczając ją do ka-
nalizacji, która jednocześnie się
zatyka. Lubią suche, spokojne
miejsca. I tak żyjemy koło sie-
bie one na dole, my na górze.
- Ale szczególnie teraz na wio-
snę, w piwnicach pojawiają się
trutki. ..
- Z tytułu obowiązującej ustawy
o 'czystości, którą rada miasta
podejmuje uchwałą, zarządcy
nieruchomości mają obowiązek
wykładać trutki dwa razy w roku
- jesienią i wiosną. Młodzieżowa
Spółdzielnia Mieszkaniowa za-
wsze wywiązuje się z tego obo-
wiązku należycie. Musimy jed-
nak pamiętać, że ta powszechna
deratyzacja nie jest metodą na
zwalczanie szczurów. Deratyza-
cja może być tylko wskaźnikiem
problemu, ponieważ tej trutki
będzie ubywało.
- Jeżeli okaże się, że jest to
prob~emem czy są jakiekolwiek
szanse na to, by szczurów po- '
zbyć się raz na zawsze?

- Dysponujemy najlepszym sprzę-
tem w naszym kraju - posiadamy
specjalną kamerę do sprawdzania
tego, gdzie szczury się zadomowi-
ły,mamy sposoby na sprawdzenie
którędy w kanalizacji zrobiona
jest dziura, mamy sprzęt którym
możemy przeczyścić i dobrze
sprawdzić kanalizację. Mimo
wszystko wytępienie szczurów to
bardzo długa praca, ale da się to
zrobić. Czasem prace trwają na-
wet kilka miesięcy,
- A jak powinniśmy zachować
się, kiedy spotkamy się z gry-
zoniem oko w oko? Uciekać?
Przepędzić go?
- Przede wszystkim nie uciekać
i nie panikować, Szczur sam
ucieknie: jest to bojaźliwe zwie-
rzę, Szczur mil swój świat i nie
lubi większych przeciwników,
Gryzoń może nas zaatakować
w momencie kiedy nie ma moż-
liwości ucieczki lub na etapie
trucia, Może nastąpić sytuacja,
że szczur po zjedzeniu trutki
stracił świadomość i wygląda
jak martwy, Jeżeli go dotkniemy
może na nas skoczyć lub nawet
ugryźć, ale zupełnie nieświado-
mie. Najlepiej kiedy zauważymy

szczura, po prostu dać mu szan-
sę uciec, ucieczka to jego me-
chanizm obronny, Warto wie-
dzieć, że jeżeli szczur schowa łeb,
myśli że my go już nie widzimy,
- Czy szczury roznoszą choro-
by?
- Prźy stanie dzisiejszej higie-
ny właściwie nic nam nie grozi,
większym wektorem- są chociaż-
by komary, Nie ma takiej szansy,
żeby coś nam się stało, a bezpo-
średni kontakt jest właściwie
niemożliwy.
,...Proszę powiedzieć jeszcze
w jaki sposób sami zachęcamy
gryzonie; by osiedlały się w na-
szym pobliżu?
- W piwnicach jako tako nie trzy-
mamy odpadków żywności, ale
zdarzają się różne materiały, któ-
re szczury gryzą. Jest to zwierzę,
któremu całe życie rosną zęby
i musi je po prostu ścierać. Ale
nie tu tkwi problem. Ludzie wy-
rzucają bardzo dużo żywności na
"zewnątrz, na przykład rzucają
stary chleb z balkonu prostu na
trawnik. Szczury wychodzą wie-
czorem i to zjadają.


