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Pogląd o wyj?ttkowej inteligencji szczurów jest przesadzony. Mają one tylko
silny instynkt przetrwania i są bardzo odporne
W walce ze szczurzym

potopem największym
sprźymierzeńcem jest chemia. Obecnie, zamiast najbardziej
toksycznych
i niebezpiecznych substancji, stosuje się
środki, które-dają efekt dopi.ero po spożyciu nie jednej,
lecz kilku dawek. Niektóre
robi w domu', a nie w piwni- preparaty są złożone. Choćby
, Każdy z nas ma swego szczura - mówią statystyki.
Walczący z nimi profesjonaliści
twierdzą. że jest ich cach - mówi pan Dobrzenieć- . quintox zawierający witamijeszcze więcej. W Toruniu skupiają się głównie na Sta- ki. - To jest złe, niehigienicznę D, której nadmiar poworówce. ul. Bydgoskiej i osiedlu Wojska Polskiego. Lubią ne i obraca się przeciw czfo- duje m.in. brak łaknienia.
wiekowi. Szczury są nosicie- Dla szczura ma to śmiertelny
stare budownictwo i miejsca. gdzie nowa kanalizacja
N~
Pozbawtony
płynu
powStała obok już istniejącej. w której chętnie zalda- lami wszystkich chorób za- skutek.
kaźnych, same na nie nie pada po. 24 godztnach.
~ają swoje gniazda.
chorując.
Koty pomagają
Przesadzony
jest ponoć
Na starówce nie ma prak- . tychmiast zajdą w ciążę, aby w walce ze szczurami, atakupogląd o wyjątkowej 'intelitycznie miejsc (budynków),
odbudować stado i każda u- ją jednak tylko młode. Żaden gencji. szczurów. - Mają one
w których by ich nie było. rodzi od 8 do 12 młodych - nie .ruszy" szczura, jeśli jest tylko silnie wyrobiony insCzęsto, kiedy w sklepach
w ten sposób gatunek się ich dużo. Wszystkie zwierza- tynkt przetrwania i są barwłączały się alarmy, okazy- broni. Szczurzyce są w sta- ki żyją wtedy w symbiozie.
dzo odporne. Posiadają też
wało się, że przyczyną ich u- nie zajść w ciążę w dniu kie- Widok szczurów spaceduże zdolności
przystosoruchamienia były nie włama- dy rodzą, regulują jednak
rujących po świniach i śpią- wawcze, żyją. na przykład
nia, ale goniące się szczury. narodziny młodych w zależ- ce obok koty - to dla mnie w chłodniach, .gdzie panuje
Widziano je nawet na wystaności od warunków, w ja- scena normalna - mówi Jan
temperatura.
około minus
wie jednej z eleganckich per- kich żyje stado. Rzadziej za- Stromidło
,specjalista
piętnastu stopni, jedzą zamfumeru, kiedy przechadzały
chodzą w ciążę, gdy jest w zwalczaniu tych gryzoni.
rożone mięso, a na Ciepłych ny
się między Kosmetykami.
ciasno, albo brakuje wody.'
W miastach jest malo zle- rurach mają gniazda - opo- ist
Czasem spacerują po deptaSzczur potrafi przeżyć bez- ceń na przeprowadzanie od- wiada Dobrzeniecki.
z (
ku.
pożywterna cztery doby, bez szczurzania, bo nie ma na to ...-:;[cfn Strornidło lubi szczury br:
- Ta część Torunia poddapicia tylko jedną. Jest w sta- pieniędzy, a indywidualne
(w przeciwieństwie do pop- mi
wana jest najczęściej deraty- me wyssać wodę z marchewosoby robią to tylko wtedy, rzedniego rozmówcy) i nie do oq
zacji, ale - to walka z wiatraki,. ziemi doniczkowej, czy' 'kiedy szczury -są naprawdę
końca -zgadza się z kolegą po ka
karm - mówi Wiesław Dob- nawet napić się, zlizując rosę uciążliwe.' Częściej przeprofachu. Według niego to, że wa
rzeniecki zwalczajacy szczu- z szyb. Jeśli w piwnicy bloku wadza
się
deratyzację
szczury dbają o zachowanie
sei
ry zawodowo od- wielu lat. - nie ma ziemniaków,
cebuli w browarach
i przemysłogatunku, potrafią doskonale
He
Deratyzację
trzeba
robić itp. i jest sucho - szczurów wych fermach tuczu trzody ukryć swoje młode i to, że są go'
kompleksowo, wejść do każ- tam nie będzie. Praktykowachlewnej. - W takich miejs- niezwykle trudnym przeciw- Wc
de] piwnicy. Aby to miało ne przez Wielu dokarmianie
cach nie tylko świnie, ale nikiem - stawia je wyżej od jes
sens, zginąć muszą wszyst- kotów - to .też dokarmianie
i szczury występują w Iloś- innych zwierząt.
ny
kie gryzonie. Jeśli padnie 70-- szczurów i insektów.
ciach przemysłowych - żarObaj nie wierzą w wyda80 proc. - nie da to nic. Po- Jeśli ktoś kocha koty, tuje jeden z rozmówców.
wane na podstawie badań
zostałe przy życiu samice na- czy nawet szczury, niech to
Przeprowadzający
deratylaboratoryjnych
ogólne opizację
stosują
najczęściej
nie o wszystkich szczurach.
trutkę, czyli przynętę z tru- Szczur laboratoryjny
nazycizną. ale też mazidła i opyla- wany jest przez nich .rnanenie nor. Ponieważ szczur my- kinem". Podawanie 'mu 'poje się jak kot - zlizuje ze swej żywienia zabiło w nim to, co
sierści to, co go później zabi- stanowiło sens jego życia.
ja ajbąTdzi(j pożądana me- Szczury hodowane przypodzikie tylko pod
toda - wyprowadzanie, aby minają
wzgfędem budowy,
gryzonie padły na zewnątrz,
Podobno
w pI.-.r;Z•.•'rTlodz:iendri'p
jest zbyt droga. więc rzadko
każde stworzenie jest potstosowana.
a fermach,
gdzie tuczy się świnie, qrlko rzebne. Wbrew pOlWl'_.ca"",~
5-10 proc. szczurów pada na sada ta sprawdza się również w przypadku szczurów,
zewnątrz, reszta w norach.
Do trutek dodaje tę środki I nie tylko dlatego, że dzięki
zatrzymujące proces gnilny, mm, a - ,- 'walce z nimi
aby VO) szone szczury po- firmy deratyzacyjne mają
zostałv w norach i odstraszaz czego żyć_ Okazuje lę, że
ły te. które przyjdą.
SlCZUJY
_' służyć
za po- tar
zwierza- Kri
One zawsze wcześniej czy żywienie.. _
później wracają - twierdzi kom i
i lu- pili
a
kraWiesław DobrzenieckL - Kie- dziom,
dyś .pod publikę" robiło się jach ich
tak, aby wszystkie zatrute
jest w ~:otJ_'{7JlJ'I~hJ=g~
restauracjach,
Pi
szczury padły na zewnątrz,
wtedy ich ogromna ilość ro- cenione są osobniki
3 i 4 września, już po raz .Pornmklem Żołnierza Pols- biła wrażenie, ale nie miało wane poprzedniej nocy
ko dziko żyjące.
kiego oraz pod tablicą Cent- to innego, poza psychologiczdrugi w ostatnim
czasie,
rum Wyszkolenia Kawalerii nym, znaczenia - dodaje.
JOANNAWA~~
spotkają się w Grudziądzu
kwiatów),
godz.
przedwojenni ułani i ich ro- (złożenie
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Kawalerzyści po raz drugi
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