Kanalizasyondaki ve
WC lerdeki yemek
artıklarına HAYIR!

Daha fazla bilgi edinmek için::
Mittelhessische Wasserbetriebe – MWB
Alicenstrasse 33
35390 Giessen
info@nofoodnorats.de
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Çöp kutusu
dısına atılan yemek
artıklarına HAYIR!

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

Sokaklarda, parklarda
ve alanlarda yemek
artıklarına HAYIR!

Gießen halkına, yılda 4.5 Milyon metre küplük en iyi içme suyu hizmetini
sunuyoruz. Çevre köylerinde dahil
olduğu, 60.000 hane için oluşturulmuş,
500 km uzunluğunda olan, kanalizasyon
bağlantımızla atık sularınızı topluyoruz
ve Hessen Eyaletinin en büyük arıtma
tesisinde temizliyoruz. En modern ve
yüksek düzeyde etkili olan tesislerimiz ile
sularımızın korunması için önemli çaba
sarf ediyoruz.

NO FOOD
NO RATS!

Lagım fareleri
için yemek
artıklarına
HAYIR!

Asıl sorun nedir?
Gießen’in lağım fareleri uzun zamandır devamlı
artan yemek artıklarına seviniyorlar. Bu yemek
atıklarını kanalizasyonun içinde, park alanlarında
ve çöp kutularının yanı başında bulabiliyorlar.
Ymek artıkların artması ile orantılı bir şekilde lağım
farelerinin sayısıda giderek artmaktadır.

Yasadıkları yerde iyiler...
Geceleri aktif olan, muazzam yüzebilen ve tırmanabilen
lağım farelerinin evleri; çöplerin oldugu yerler, kanalizasyonlar ve binalardır. Bu kemirgen hayvan türü, toplum
tarafından en itici bulunan hayvan türüdür. Söz konusu
lağım fareleri çoğunlukla toprağın altında yaşarlar. Bu
hayvanlar kanalizasyon bağlantılarında kolayca ilerleyebiliyorlar. 500 km uzunluğunda olan bu kanallar ayni zamanda sabit bir sıcaklık derecesine sahiptir. Bunun yanında
WC’lerden ve lavabolardan kanalizasyon bağlantısına
ulaşan yemek artıkları sayesinde lağım fareleri bütün bir
yıllık besin ihtiyaçlarını karşılayabilmektedirler. Fakat kim
bu hayvanların yaşam alanlarının kanalizasyonla sınırlı
kaldığını zannediyorsa yanılıyordur.
Dikkatsizce atılan yemek artıkları, kapatılmayan çöp kutuları
ve poşetleri bunun yanında güvercin ve ördek gibi hayvanlara verilen yemek artıkları lağım fareleri için güçlü bir besin
kaynağını oluşturmaktadır. Bu da onların çoğalmasını ve
yaygınlaşmasını sağlamaktadır.

Fazla yemek! Daha fazla lagım faresi!
Bir dişi lağım faresi yılda 40 kere yavrulamaktadır.
Araştırmalara göre Almanyada bir kişiye 4 lağım faresi
düşmektedir. Lağım fareleri çeşitli ve bulaşıcı hastalıkları
taşıdıkları için insanlar ve evcil hayvanlar için tehlike
oluşturmaktadır.

Lagım fareleriyle mücadele
MWB’nın kalifiyeli elemanlarıyla Gießen’in
kanalizasyonlarında lağım farelerine karşı mücadele
sürmektedir. Burada zehirli maddelerden oluşan yemler, yem kutularında kanalizasyonun belirli noktalarına

yerleştirilmektedir. Fakat insanlar tarafından oluşturulan
yemek kaynakları lağım farelerine daha cazip ve çekici
geldiği için, kanalizasyona yerleştirdiğimiz yemleri yemeleri için bir sebep kalmıyor. Bu durumun aynısı alanlara
yerleştirdiğimiz yem kutuları için de geçerlidir. Bu zehirli
yemlerle, toksinler ve maddeler lağım fareler ile birlikte
doğaya ve çevreye dağıldığı için, yasal gerekliliklerden
dolayı onlarla mücadele etmek masraflı ve zahmetli oluyor.

Ne yapabilirsiniz?
1.	Yemek artıklarını WC lere ve lavabolara atmayın!
Örneğin; tencere ve tavalardaki yemek artıklarını önce
bir bez ile silin, sonra artıkları biyolojik çöpe atın ve
onları yıkayın.
2.	Çöp torbalarını çöp kutularının yanına bırakmayın.
3.	Yemek artıklarını yalnızca kapalı kutulara veya evin
çöp kutularına atınız.
4.	Hayvansal ürünler olmak üzere pişmiş yemek
artıklarını kompost çöplüğüne atmayın.
5.	Sarı poşetler alınana kadar onları koruma altında
tutunuz.
6.	Gıda içeren ambalajları temiz bir şekilde sarı
poşetlere koyunuz.

13.	Bozuk olan lağım borularını ve buna benzer
bağlantıları tamir ediniz.
14.	Borularınızın tıkanmaması için önlem alınız.
Örneğin; lavabo süzgeçi kullanınız.

Lagım faresi istilasında bizimle irtibata
geçiniz
Lağım faresi istilasına karşı bizimle irtibata geçiniz.
Eviniz veya araziniz lağım faresi istilasına uğradığında
yardımınıza uzman bir firma tavsiye ediyoruz.
Kamusal alanda lağım faresi istilasına karşı lütfen alttaki
kuruma başvurunuz:
Ordnungsamt der Stadt Gießen:
Tel. 0641 306-1905 u. 1904
Mail: ordnungsamt@giessen.de

Bize yardım ediniz!
Gießen Belediyesi ve orta Hessen eyaletin su tesisleri
işletmesi, halkımızın yemek artıklarını yok etme konusunda
daha dikkatli ve sorumluluk alarak hareket etmenizi rıca
ediyor.
Bu şekilde lağım farelerinin çoğalması önlenebilecektir.

7.	Güvercin ve ördek gibi yabani hayvanlara yem
vermeyiniz. Çünkü lağım fareleride bu yemlerden
beslenebiliyorlar.
8.	Yeşil alanlarda çöplerinizi atmayınız ve bırakmayınız.
9.	Mangal ve piknikte veya ayak üstü yediğiniz gıdaları
sokaklarda, parklarda ve alanlarda bırakmayınız.
10.	Çalıları ve fundalıkları düzenli bir şekilde budarsanız,
buralarda lağım farelerinin kalma olanaklarını
kısıtlamış olursunuz.
11.	Arazilerinizi ve arsalarınızı bakımsız bir şekilde
bırakmayınız.
12.	Lağım fareleri kuyu, çukur ve kanalizasyon borusundan ulaşım sağlayabildikleri için binada buna dönük
açık olan her yeri kapatınız.

Unutulmasın ki, yem ve
barınak bulamayan
lagım fareleri daha az
yaygınlasabilirler.

