Nie wrzucaj resztek
z. ywności do splywu
lub toalety!

Tu uzyskasz dalsze informacje:
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info@nofoodnorats.de
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Nie pozostawiaj
.
resztek zywności
poza śmietnikami!

H A B E K O S T, V 0 3 2 0

Nie pozotawiaj resz.
tek zywności
na ulicach, podwórkach i w
parkach!

Rocznie dostarczamy mieszkańcom Gießen
4,5 miliona m³ najlepszej wody pitnej. Państwa ścieki zbieramy w naszej kanalizacji o
długości 500 kilometrów, po czym je oczyszczamy zbiorowo ze ściekami innych gmin sąsiednich w jednej z największych oczyszczalni Hesji, przeznaczonej dla 60.000 gospodarstw domowych.
Wykorzystując do tego celu najnowocześniejsze i najbardziej wydajne urządzenia przyczyniamy się do ochrony naszych wód.

NO FOOD
NO RATS!

Nie
pozostawiajmy
resztek dla
szczurów!

Na czym polega caly problem?
Szczury w Gießen już od dawna się
cieszą z ciągle nabierającej i obfitej
oferty, spowodowanej dużą ilością wyrzucanych
resztek żywności. Znajdują te resztki zarówno w
samej kanalizacji, jak i poza nią, na przykład na
ulicach, w parkach, na podwórkach lub w zasięgu
śmietników. Narastająca ilość resztek żywności
sprzyja także stałemu narastaniu populacji szczurów.
Za pomocą naszej kampanii „No Food, no rats“
chcemy informować o tym, jak może zadziałać
każda poszczególna osoba, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się szczurów.

.
Tam, gdzie zyja,
maja sie dobrze...

Są aktywne nocą i potrafią wspaniale pływać, nurkować
i się wspinać. Ich siedliska to wysypiska śmieci, kanalizacja lub budynki: mowa jest o odrażających gryzoniach
– szczurach. Te żyjące przeważnie w wyrwach w ziemi
zwierzęta za pośrednictwem kanalizacji są w stanie bez
problemu przemieszczać się z jednego miejsca na drugie.
Kanalizacja w Gießen ma długość niemal 500 kilometrów.
Dzięki stałym temperaturom i obfitej ilości żywności, oferowanej im przez ścieki i toalety, w kanalizacji korzystają
z sprzyjających im całorocznie przyjemnych warunków
życia. Założenie jednak, iż szczury żyją wyłącznie w kanalizacji, jest błędem.
Obojętnie wyrzucone resztki żywności, nie domknięte
śmietniki lub worki ze śmieciami, jak również karmiska
np. dla kaczek i gołębi czynią też z naszego otoczenia
w Gießen raj dla szczurów, w którym mogą się świetnie
rozwijać.

. zywności?
.
Duzo
Wiecej szczurów!

Samiczki szczurów w Niemczech wydawają około 40
młodych na tydzień – bezustannie w całym roku. W
przybliżeniu są to w Niemczech około 4 szczury na osobę.
Szczury są nośnikami różnych chorób zakaźnych i dlatego
są zagrożeniem dla ludzi i ich zwierząt domowych. Jednak

nie istnieją wiarygodne analizy naukowe nt. ilości szczurów mających choroby zakaźne, lub jakie to choroby są.

Zwalczanie szczurów
W kalazicacji w Gießen szczury są zwalczane przez
wyszkolonych specjalistów przedsiębiorstwa MWB. W
dokładnie ustalonych miejscach specjaliści wysypywają
preparowane przynęty w pojemnikach. Ale wtedy, kiedy
oferowane im resztki żywności są po prostu lepsze, to szczury oczywiście nie dają się skusić żadną inną przynętą.
To samo dotyczy również przynęt wysypanych przez
oficjanie dopuszczonych kontrolerów szkodników na powierzchni ziemi. Ponieważ przynęty zawierają substancje
niebezpieczne (truciznę), które się nieuchronnie dostawają
do środowiska, zwalczanie szczurów jest z powodu
obowiązujących wymagań prawnych bardzo kosztowne
dla urzędów miast i podatników.

. pomóc?
Jak mozesz
1.	Nie wrzucaj resztek żywności do odpływu i toalety!
Przed myciem wytrzyj patelnie i garnki ręcznikiem
kuchennym, który następnie najlepiej wyrzucisz do
pojemnika na odpady organiczne.
2.	Nie zostawiaj worków ze śmieciami obok śmietników!
3.	Usuwaj resztki żywności tylko w zamkniętych pojemnikach lub w domowych odpadkach!
4.	Nie usuwaj gotowanych resztek żywności, szczególnie mięsnych, na kompoście!
5.	Przechowywuj żółlte worki aż do odbioru na miejscach chronionych!
6.	Wymyj opakowania po żywności, zanim je wyrzucisz
do żółtego worka!
7.	Nie karm dzikich zwierząt jak gołębie, kaczki czy
bociany! Także szczury korzystają na tym!
8.	Nie pozostawiaj odpadów w parkach lub na trawnikach!
9.	Nie bądź obojętny i nie pozostawiaj resztek po
żywności – np. po grillu czy „jedzeniu na wynos“ - na
ulicach, podwórkach lub w parkach!

10.	Przycinaj regularnie krzewy, żywopłoty i krzaki na
twojej działce! W ten sposób szczury będą mieli
mniej możliwości do schronienia się!
11.	Nie zaniedbywaj działek i nieruchomości!
12.	Szczury mogą się dostać do budynków za
pośrednictwem szybów i rur spadowych lub
kanalizacyjnych – staraj się o to, aby wszystkie
uszkodzenia dotyczące szyby albo rury w twoim
budynku (dziury i inne miejsca otwarte) zostały
bezzwłocznie naprawione!
13.	Napraw zepsute rury kanalizacyjne i inne
przyłącze instalacji domowej!
14.	Wbuduj klapy zwrotne do systemu spustowego!

.
Porazenie
szczurami? Zadzialaj teraz!
Jeśli twoja działka jest porażona szczurami, skontaktuj
się z firmą spezializowaną na zwalczanie szkodników.
Jeśli dostrzegłeś/destrzegłaś porażenie szczurami w
przestrzeni publicznej, skontaktuj się z:
Ordnungsamt der Stadt Gießen (Urząd porządku publicznego miasta Gießen)
Tel. 0641 306-1905 u. 1904
Mail ordnungsamt@giessen.de

Pomóz. nam!

Urząd miasta Gießen i Mittelhessische
Wasserbetriebe proszą wszystkich
mieszkańców o odpowiezialne i
rozważne usunięcie odpadów!
Tak możemy zapobiec dalszemu
narastaniu populacji szczurów w Gießen!

Jeśli szczury nie znajduj a,
.
zywności
i schronienia,
. a sie wolniej!
rozmnazaj
, ,

