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Haşarat
Haşarat insanlara, evcil hayvanlara, ekinlere, gayrimenkullere, 
otomobillere ve başka şeylere zarar verebilen hayvanlardır.

Sıçanlar
Sıçanlar ve fareler mülklerimizin içinde ve etrafında, örneğin elekt-
rik kablolarındaki kemirme hasarı gibi hasarlara neden olabilir, bu 
hasar en kötü durumda yangınlara yol açabilir. Yalıtım malzemeleri 
çiğneyerek evlerin içinin soğuk olmasına neden olabilir. Aynı za-
manda insan sağlığına zararlı olan ve enfeksiyonlara neden olan 
ve hastalanmamıza yol açan etkenler taşıyabilirler.

Bir çift sıçan/fare bir yıl içinde 1000 adete kadar yeni sıçan/fare üre-
mesine neden olabilir.

Sıçanlar ve fareler kış aylarında evin sıcak yerlerinde barınmayı se-
verler, buralarda erişebildikleri şeylerin çoğunu yerler. İki santimetre 
genişliğindeki veya daha büyük deliklerden içeri girebilirler.

Kuşlar
Kuşların aşındırıcı dışkıları binaların cephelerine, çatılara ve araç-
lara zarar verebilir. Dışkı artıkları ve yuva malzemeleri yağmur 
borularını, yağmur oluklarını, havalandırma deliklerini ve bacaları 
tıkayarak, binalarımıza nemin neden olduğu hasar riskini arttırabilir.

Aynı zamanda insan sağlığına zararlı olan ve enfeksiyonlara neden 
olan ve hastalanmamıza yol açan etkenleri ve parazitleri taşıya-
bilirler. Kuşların dışkılarında da enfeksiyona neden olan etkenler 
bulunabilir.

Kamuya açık alanlarda bulunan çok sayıda kuş bazı insanları ra-
hatsız edebilir.



Birlikte hareket ederek, haşarat sayısının kontrol 
altında tutulmasına yardımcı olabiliriz. Parklarımızı, 
meydanlarımızı ve geri dönüşüm istasyonlarımızın 
etrafını temiz ve düzenli bir şekilde tutmamız özellikle 
önemlidir.

Yapabilecekleriniz
• Çöplerinizi doğru çöp kutusuna atın.

• Haşaratı çekebilecek alanları temiz tutun.

• Piknik artıklarınızı bir çöp kutusuna atın.

• Kuşları beslemeyin. Sıçanlar kuş yemi yerler.

• Bahçede yere düşen meyveleri toplayın.

• Yağmur borularını ve oluklarını temizleyin.

• Havalandırma borularının ve bacaların etrafını temiz tutun.

• Çimlerinizi kısa tutun ve bina cephesinin yakınına çalı (funda), 
sarmaşık veya ağaç dikmeyin.

• Lavabonun altındaki kanal bağlantılarının, genişbant veya 
merkezi ısıtma bağlantılarının sızdırmazlıklarının iyi bir şekilde 
sağlandığından emin olun.

!



Haşaratla ilgili sorunlarınız varsa, lütfen sigorta şirketinizle 
iletişime geçin.

Botkyrka Belediyesi sadece belediyeye ait olan alanlarda 
sıçan, fare ve kuşların varlığını kontrol etmektedir, özel 
mülkiyete ait alanları kontrol etmemektedir.

Botkyrka belediyesine ait alanlarda sıçan veya diğer haşa-
ratın varlığını tespit ederseniz, bu durumu www.botkyrka.se 
adresindeki belediyenin web sitesindeki “Şikayet” başlığını 
kullanarak bildirebilirsiniz.
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