
 

Ταΐζοντας τα πουλιά χωρίς αρουραίους, ποντίκια κ.λπ. 
 
St. Gallen, 30.12.2021. Ειδικά τον χειμώνα, όταν η τροφή είναι δυσεύρετη, οι αρουραίοι και τα ποντίκια μπορεί να 
γίνουν πραγματικό πρόβλημα. Ψάχνουν για καταφύγιο σε κελάρια, σοφίτες, εξοχικές κατοικίες κ.λ.π., όπου 
μπορούν να εγκατασταθούν  και να καταπιαστούν με όση τροφή μπορούν να βρουν. Τα ενοχλητικά τρωκτικά 
έλκονται για διάφορους λόγους, από τους οποίους ένας πολύ συνηθισμένος είναι η διαθέσιμη τροφή των πτηνών. 
 
Το τάισμα των πτηνών είναι σημαντικό, όχι μόνο τον χειμώνα. Οι συνθήκες διαβίωσης για τα πουλιά μας έχουν 
χειροτερέψει με τα χρόνια. Υπάρχει έλλειψη της αναγκαίας τροφής, ειδικά όταν υπάρχει παγετός και χιόνι. Η 
πρόσθετη τροφή που τους προσφέρουμε ενισχύει τον πληθυσμό τους και αντισταθμίζει τη μείωση του πληθυσμού 
των εντόμων και τον ολοένα και πιο περιορισμένο βιότοπο. Ως εκ τούτου, οι φιλοζωικές οργανώσεις και οι ειδικοί 
στα πτηνά συνιστούν τη σίτιση καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. 
 
Δυστυχώς, τα πουλιά δεν είναι τα μόνα που προσελκύονται από την άφθονη παροχή τροφής. Τα ποντίκια και οι 
αρουραίοι αγαπούν την τροφή των πουλιών και αντιλαμβάνονται πώς να χρησιμοποιούν αυτήν την πηγή τροφής 
για τον εαυτό τους. 
  
Τα τρωκτικά θέτουν σε κίνδυνο τη σίτιση των πτηνών 
  
Τόσο οι αρουραίοι όσο και τα ποντίκια είναι εξαιρετικοί στην αναρρίχηση, επομένως δεν είναι μόνο ο σπόρος των 
πτηνών που πέφτει στο έδαφος που δημιουργεί πρόβλημα. Ανάλογα με την τοποθεσία και τον τύπο της ταΐστρας 
των πτηνών, τα τρωκτικά μπορούν να φθάσουν απευθείας σε αυτήν και να φάνε από εκεί. Η παρουσία των 
τρωκτικών διώχνει τα πουλιά και τα εμποδίζει να λάβουν την τροφή τους ανενόχλητα. Στη συνέχεια, ο σπόρος των 
πτηνών μολύνεται με περιττώματα ποντικιών και αρουραίων και, στη χειρότερη περίπτωση, ασθένειες ή παράσιτα 
μεταδίδονται από τα τρωκτικά στα πτηνά. 
  
Πρόληψη κατά των ποντικιών και των αρουραίων στις ταΐστρες/ σπιτάκια πουλιών  
 
Μπορούν να ληφθούν ορισμένα προληπτικά μέτρα κατά των τρωκτικών όσον αφορά τα σπιτάκια και τις ταΐστρες 
πτηνών. Αυτό ξεκινά με την επιλογή της τοποθεσίας τους, η οποία θα πρέπει να είναι ελεύθερα ορατή σε ανοικτό 
πεδίο και όχι πίσω από θάμνους ή φράκτες. Στη συνέχεια, συνιστάται να δίνετε μόνο την ποσότητα της τροφής 
που θα καταναλωθεί και να αφαιρείτε την υπολειπόμενη τροφή από το δάπεδο κάθε μέρα, κατά προτίμηση το 
βράδυ. Υπάρχουν επίσης ταΐστρες/ σπιτάκια πουλιών κατασκευασμένα με τέτοιον τρόπο ώστε να αποτρέπεται η 
πτώση της τροφής στο έδαφος. Το φαγητό ή η ταΐστρα / σπιτάκι μπορεί να αφαιρεθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας. 
Τα πουλιά τρώνε μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, τα τρωκτικά κυρίως τη νύχτα. 
  
Οι υπέρηχοι μπορούν να βοηθήσουν στην αποτροπή της εγκατάστασης ποντικιών και αρουραίων. Οι ήχοι υψηλής 
συχνότητας ενοχλούν τα τρωκτικά ενώ δεν έχουν καμία απολύτως επίδραση στα πουλιά, καθώς τα τελευταία δεν 
μπορούν να αντιληφθούν τους υπερήχους. Οι απωθητές ζώων με υπερήχους ultrasonic animal repeller and 
ultrasonic animal repeller PRO της SWISSINNO είναι εξαιρετικοί για αυτήν τη χρήση, καθώς έχουν ειδικά 
σχεδιασθεί για χρήση σε εξωτερικό χώρο. Οι ισχυρές αυτές συσκευές απομακρύνουν αποτελεσματικά ποντίκια, 
αρουραίους και άλλα τρωκτικά εντός μίας ακτίνας περίπου 150 m². Η στιβαρή κατασκευή με την ελβετική ποιοτική 
σχεδίαση είναι αδιάβροχη και το ηλιακό πάνελ φορτίζει τις ενσωματωμένες μπαταρίες γρήγορα. Αυτό εξασφαλίζει 
αυτόνομη λειτουργία χωρίς επιπρόσθετη πηγή ενέργειας. 
 
Σημείωση: Οι υπέρηχοι είναι ένα ήπιο και φιλικό προς τα ζώα προληπτικό μέτρο. Δεν είναι λύση εάν υπάρχει ήδη 
προσβολή και τα τρωκτικά επισκέπτονται τακτικά τον χώρο σίτισης. 
  
Δεν συνιστάται να απομακρύνετε τρωκτικά με παραδοσιακές λύσεις (οσμές) 
  
Παραδοσιακές λύσεις για απομάκρυνση αρουραίων ή ποντικιών, όπως έλαιο neem (αζαδιράχτης της ινδικής), 
σκόνη τσίλι, χαμομήλι, μέντα ή ξύδι, που μερικές φορές προτείνονται, είναι δυστυχώς αναποτελεσματικές, άβολες 
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στη χρήση και μη οικονομικές. Αν ήταν αποτελεσματικές, θα έδιωχναν και τα πουλιά, καθώς είναι επίσης πολύ 
ευαίσθητα στις οσμές. 
  
Φιλικές προς τα ζώα και ασφαλείς ποντικοπαγίδες και παγίδες για αρουραίους 
  
Εάν υπάρχει ήδη προσβολή από τρωκτικά, θα πρέπει να ληφθούν επειγόντως μέτρα καταπολέμησης, γιατί 
διαφορετικά τα ποντίκια και οι αρουραίοι θα πολλαπλασιαστούν γρήγορα με την αφθονία της διαθέσιμης τροφής. 
Οι παγίδες είναι μια αποτελεσματική μέθοδος για να απαλλαγείτε από αυτά τα ενοχλητικά τρωκτικά. Οι συμβατικές 
παγίδες έχουν μία σκανδάλη πίεσης ή ώθησης και πυροδοτούνται εύκολα από τα πουλιά. Αυτές οι παγίδες δεν 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς πρόσθετα προληπτικά μέτρα προστασίας στη γύρω περιοχή των πτηνών. 
Η παγίδα Αρουραίων PRO SuperCat, η Ποντικοπαγίδα PRO SuperCat και η  ποντικοπαγίδα ΝoSeeNoTouch είναι 
δυνατές και αποτελεσματικές ενώ η πατέντα "Easy Catch" αποτρέπει άστοχες εκπυσοκροτήσεις και δεν μπορεί να 
ενεργοποιηθεί από τα πτηνά.  
  
Οι παγίδες PRO SuperCat της SWISSINNO ενεργοποιούνται μόνο όταν το τρωκτικό βρίσκεται στην τέλεια θέση! 
Το δόλωμα ελκύει τα τρωκτικά στη βέλτιστη θέση όπου ενεργοποιεί τη σκανδάλη με το ρύγχος του. Αυτό 
εξασφαλίζει ένα ακριβές χτύπημα στο λαιμό που σκοτώνει ακαριαία και ελαχιστοποιεί τον πόνο και την ταλαιπωρία 
των ζώων. 
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