Πώς να απαλλαγείτε από έναν τυφλοπόντικα
St Gallen, 15/09/2021. Οι λάτρεις της κηπουρικής, οι αγρότες και οι κηπουροί μοιράζονται όλοι έναν κοινό εχθρό: τον
τυφλοπόντικα. Είναι αυτοί οι αντιαισθητικοί μικροί λόφοι του που καταστρέφουν ειδυλλιακούς κήπους, καθώς και αθλητικούς
χώρους ή γήπεδα, αλλά και εκτάσεις όπου καλλιεργούνται χόρτα προς βρώση ζώων (χορτονομή). Ειδικά στις τελευταίες, το
πρόβλημα μπορεί να είναι εντονότερο καθώς το χώμα από τους μικρούς λόφους που προκαλούν οι τυφλοπόντικες μπορεί να
μπερδευτεί με την παραγωγή του χορταριού για τάισμα των ζώων (ενσίρωμα). Αυτό μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε ασθένειες
βοοειδών, προβάτων και αλόγων. Για αυτόν τον λόγο είναι πολύ σημαντικό να κρατάτε τους τυφλοπόντικες μακριά ή υπό
έλεγχο, κάτι που είναι πιο αποτελεσματικό με απωθητικές συσκευές ή παγίδες για τυφλοπόντικες. Ωστόσο, να γνωρίζετε εάν
χρησιμοποιείτε παγίδες: η θανάτωση τυφλοποντίκων είναι παράνομη σε ορισμένες περιοχές και μπορεί να επιφέρει ακόμη και
αυστηρές ποινές!
Μπορώ να σκοτώσω έναν τυφλοπόντικα;
Δεν υπάρχει μόνο μία απάντηση σε αυτό το ερώτημα, καθώς σε ορισμένες χώρες οι τυφλοπόντικες είναι προστατευόμενα είδη
και η θανάτωσή τους απαγορεύεται από τον νόμο. Αυτό ισχύει για Γερμανία, Αυστρία, Κροατία, Σλοβενία, Σερβία και Φινλανδία
για παράδειγμα. Σε άλλες περιοχές, ωστόσο, υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες που επιτρέπουν χρήση παγίδων για αντιμετώπιση
προβλημάτων με τυφλοπόντικες. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται Ελλάδα, Ιταλία, Βέλγιο, Ρωσία, Βουλγαρία, Δανία, Κάτω
Χώρες, Λετονία, Λιθουανία, Εσθονία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο. Στην Ελβετία, εν τω μεταξύ, οι παγίδες μπορούν να
χρησιμοποιηθούν μόνο εάν σκοτώσουν τον τυφλοπόντικα άμεσα και με τρόπο που αποτρέπει την περιττή ταλαιπωρία του
ζώου.
Είναι επομένως σημαντικό να δώσετε προσοχή στην ποιότητα μιας παγίδας και να διασφαλίσετε ότι είναι ειδικά σχεδιασμένη
για να σκοτώνει τυφλοπόντικες. Η αποτελεσματική παγίδα για τυφλοπόντικες Mole Trap SuperCat της SWISSINNO είναι ιδανική
για αυτό. Εύκολη στη χρήση, απλά εντοπίζοντας τη σήραγγα του τυφλοπόντικα και εγκαθιστώντας την μέσα, η παγίδα λειτουργεί
και προς τις δύο κατευθύνσεις και όταν ενεργοποιηθεί, σκοτώνει γρήγορα και αξιόπιστα, ελαχιστοποιώντας κάθε ταλαιπωρία
του τυφλοπόντικα. Η παγίδα SuperCat λειτουργεί χωρίς κανένα δόλωμα, επομένως δεν αντίκειται στη χρήση μη τοξικών
προϊόντων. Αυτό την καθιστά την πρώτη επιλογή όταν πρόκειται για τον αποτελεσματικό έλεγχο τυφλοποντίκων σε κήπους,
γκαζόν και χωράφια.
Οι παγίδες ζωντανής παγίδευσης δεν προτείνονται για τους τυφλοπόντικες
Μπορεί να ακούγεται αντιφατικό ότι για λόγους ευζωίας των ζώων είναι προτιμότερο να σκοτωθούν παρά να πιαστούν τα
πλάσματα ζωντανά. Ωστόσο, η σύλληψη τυφλοποντίκων ζωντανών δεν συνιστάται και απαιτεί σημαντική προσπάθεια. Οι
διαθέσιμες παγίδες στην αγορά είναι στενοί πλαστικοί σωλήνες που πρέπει να εγκατασταθούν στη σήραγγα με μεγάλη προσοχή
και το ποσοστό επιτυχίας τους είναι μάλλον χαμηλό. Μόλις βρεθεί μέσα στον πλαστικό σωλήνα ο τυφλοπόντικας, η γούνα του
υγραίνεται με ούρα, αναπνέει υγρασία και ιδρώτα, γεγονός που μπορεί γρήγορα να οδηγήσει σε υποθερμία. Τα αιχμαλωτισμένα
ζώα εκτίθενται επίσης σε σοβαρά επίπεδα άγχους και θα επιβιώσουν μόνο λίγες ώρες μέσα στις παγίδες. Για τον χρήστη, αυτό
σημαίνει ότι οι παγίδες πρέπει να επιθεωρούνται κάθε 3-4 ώρες και μετά θα πρέπει να απομακρυνθούν την περίοδο της νύχτας.
Ακόμα κι αν είναι επιτυχής η παγίδευση, συνεχίζει να παραμένει το ερώτημα: τι γίνεται με το παγιδευμένο ζώο; Η απελευθέρωση
τυφλοποντίκων σε άλλη ιδιοκτησία επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση του αντίστοιχου ιδιοκτήτη.
Απομακρύνετε αποτελεσματικά τους τυφλοπόντικες με ηχητικά κύματα και δονήσεις
Εάν θέλετε να καταπολεμήσετε τους τυφλοπόντικες χωρίς να τους σκοτώσετε, θα πρέπει να επιλέξετε μια όσο το δυνατόν πιο
αξιόπιστη μέθοδο. Παραδοσιακές τεχνικές όπως νερό τσουκνίδας, τρίχες σκύλων, ναφθαλίνη, αιθέρια έλαια, περιττώματα
γάτας, σκόρδο κλπ., δεν λαμβάνονται σοβαρά υπόψη καθώς προσπαθούν να απομακρύνουν τους τυφλοπόντικες με έντονες
οσμές. Η αποτελεσματικότητά τους είναι πολύ περιορισμένη, ενώ οι τυφλοπόντικες κλείνουν τα προσβεβλημένα περάσματα και
απλά σκάβουν νέα. Επομένως πρέπει να επαναλαμβάνετε συνεχώς τις τεχνικές αυτές και πολλές από αυτές έχουν ελάχιστο ή
καθόλου αντίκτυπο στους τυφλοπόντικες.
Τα ηχητικά απωθητικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ασταμάτητα, 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο και είναι πολύ
πιο αποτελεσματικά. Το ηλιακό απωθητικό τυφλοποντίκων (Solar Mole Repeller) της SWISSINNO είναι ένα ποιοτικό
παράδειγμα αυτού, λειτουργεί σε ακτίνα περίπου 650m² και εκπέμπει ηχητικά κύματα και δονήσεις κάθε 40 δευτερόλεπτα που
διώχνουν τα παράσιτα, όπως τυφλοπόντικες και αρουραίους των αγρών (μίκρωτους), χωρίς να προκληθεί τραυματισμός. Είναι
100% ασφαλές για τα ζώα, αν και πολύ ενοχλητικό! Η ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία και το ηλιακό πάνελ
σημαίνουν ότι λειτουργεί εντελώς ανεξάρτητα και παραμένει ενεργό όλο το εικοσιτετράωρο. Τα απωθητικά τυφλοποντίκων είναι
επίσης ιδανικά για προληπτική χρήση καθώς δεν παρουσιάζουν κάποια ενοχλητική επίδραση σε κατοικίδια ή ανθρώπους, ενώ

οι τυφλοπόντικες απλά απομακρύνονται από την περιοχή κάλυψης. Έτσι μπορείτε να διώξετε έναν τυφλοπόντικα
αποτελεσματικά, με τρόπο φιλικό προς τα ζώα και χωρίς να χρησιμοποιήσετε καθόλου δηλητήρια. Το μόνο μειονέκτημα είναι
ότι τα ζώα μπορεί να συνηθίσουν τον συγκεκριμένο θόρυβο και επομένως δεν υπάρχει 100% εγγύηση επιτυχίας.
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