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Gryzonie to gatunki synantropijne, doskonale odnajdujące się w środowisku zmienianym 

przez człowieka i przez człowieka udoskonalanym. Jednak proces dostosowywania otoczenia 

do rozwijającego się przemysłu, intensywnego systemu użytkowania zwierząt, nowoczesnego 

rolnictwa spowodował, że zwierzęta te tracąc naturalne środowisko życia musiały odnaleźć 

się w sytuacji bezpośredniego sąsiedztwa ludzi, zazębiając swoje nisze ekologiczne z tymi 

wytworzonymi przez ludzi. Większość gryzoni pochodzi z Azji, to człowiek był wektorem, 

który rozprowadził je po całej kuli ziemskiej, sprowadzając je wszędzie tam, gdzie sam 

postawił swoją stopę, zdobywając nowe lądy. Mówi się o gryzoniach zamieszkujących stacje 

badawcze na Antarktydzie, środowisko pustynne, a nawet obecnych na promach 

kosmicznych. Gryzonie stały się pupilami ludzkich dzieci hodowanymi w małych klatkach, 

ucząc je odpowiedzialności, gryzonie przyczyniły się do wydłużenia ludzkiego życia dzięki 

wytworzonym odmianom laboratoryjnym – na których testowane są leki ratujące ludzkie 

życie, gryzonie przyczyniły się do powodzenia pierwszych operacji, bo przecież to z ogonów 

nutrii wytwarzane były początkowo nici chirurgiczne, gryzonie miały swój wkład w modę - 

dzięki futrom wytwarzanym ze skór szynszyli. Obecność gryzoni da się zauważyć w każdym 

aspekcie ludzkiego życia, nawet w aglomeracjach miejskich ciągle mamy z nimi styczność. A 

jedna fakt, że tak bardzo upodobały sobie one sąsiedztwo człowieka, albo raczej człowiek tak 

bardzo wniknął w ich środowisko doprowadził do nieuniknionego konfliktu, kiedy to ich 

powszechna obecność przyczynia się do szkód materialnych, ale także zagrożenia 

epidemiologicznego. Ich obecność jak również umiejętność dostosowania się do każdych 

warunków powoduje, że stają się one zmorą w gospodarstwach hodowlanych. Występowanie 

gryzoni wiąże się tam z ogromnymi szkodami w przechowywanej paszy, która zostaje 

skażona odchodami i moczem bądź wyjadana, uszkodzeniami budynków inwentarskich i 

magazynów, które gryzonie niszczą dostosowując je do własnych potrzeb, aż wreszcie z 

chorobami przez nie roznoszonymi, które są niebezpieczne zarówno dla zwierząt 

hodowlanych jak i ludzi. Wszystko to sprawiło, że człowiek musiał wdrążyć systemy 

zapobiegania obecności gryzoni, a także jej zwalczania, mające uregulowania prawne, do 

których bezwzględnie należy się dostosować. 

 



2 
 

Gospodarstwa hodowlane stanowią idealną siedzibę dla takich szkodników jak gryzonie dają 

im wygodne schronienie w okresach przymrozków, ale również łatwo dostępne pożywienie. 

Nic więc dziwnego, że te niezwykle inteligentne zwierzęta tak bardzo je sobie upodobały. 

Zgodnie z HACCP (System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli) oraz aktami 

prawnymi i rozporządzeniami Unii Europejskiej, każdy obiekt hodowlany powinien 

wystosować własne metody zapobiegające przedostawaniu się gryzoni do wnętrza budynków 

inwentarskich. Gospodarstwo powinno współpracować z osobą, która odpowiadać będzie za 

chemiczne zabezpieczenie przed gryzoniami, musi ona odbyć odpowiednie szkolenie, 

zakończone zdanym egzaminem nadający jej uprawienia z ramienia Inspekcji Weterynaryjnej 

i Inspekcji Sanitarnej podlegającym rozporządzeniu Ministra Zdrowia oraz Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Osoba ta odpowiada nie tylko za stałe zabezpieczenie 

budynków inwentarskich przed gryzoniami, ale także za plan działania w przypadku 

ewentualnej inwazji gryzoni na teren należący do zakładu hodowlanego. Jej zadanie polega na 

przeprowadzaniu kontroli polegającej na stałym monitorowaniu stanu gospodarstwa, 

skuteczności użytych zabezpieczeń, a także przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w 

przypadku używania silnych rodentocytów. Osoby ta odpowiada również za systematyczne 

przeprowadzanie obowiązkowej deratyzacji na terenie gospodarstwa w momentach 

podwyższonego stanu zagrożenia. 

 

Zanim jednak rozpocznie się walkę z gryzoniami należy zdać sobie sprawę, z jakimi 

gatunkami mamy głównie styczność, a są to przede wszystkim szczur śniady (Rattus rattus), 

szczur wędrowny (Rattus norvegicus), mysz domowa (Mus musculus), mysz polna 

(Apodemus agrarius), mysz zaroślowa (Apodemus sylvaticus) i nornica ruda (Clethrionomys 

glareolus). Wszystkie te gatunki charakteryzuje niezwykle wysoka płodność – szczur 

wędrowny jest w stanie w ciągu roku wydać na świat nawet 30 sztuk potomstwa, z których 

wszystkie w ciągu 4 miesięcy osiągną dojrzałość płciową; duże zapotrzebowanie pokarmowe; 

jak również ogromna zdolność do przekształcania środowiska życia. Ta ostatnia cecha ma 

znaczący wpływ na szkody ekonomiczne mające miejsce w gospodarstwie, charakterystyczną 

cechą gryzoni są siekacze rosnące przez całe życie, które zwierzęta te ścierają gryząc różne 

przedmioty, co z kolei może prowadzić do niszczenia sprzętu, instalacji elektrycznych, 

wodociągowych i wentylacji. Gryzonie również dostosowują środowisko do własnych 

potrzeb budując nory w stropach dachu, w ścianach budynków, pod podłogą, aż wreszcie 

wygryzając tunele, wzdłuż których się poruszając przegryzając wszystko, co znajdzie się na 

ich drodze. Najniebezpieczniejszą cechą gryzoni jest jednak ich wędrowny tryb życia często 
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wędrują pomiędzy sąsiadującymi gospodarstwami, bądź też na przemiennie odwiedzają 

tereny dzikie i te należące do gospodarstw hodowlanych, co powoduje, że stają się one 

nosicielami licznych chorób, będących zagrożeniem dla zwierząt utrzymywanych na fermach 

oraz ludzi sprawujących nad nimi opiekę. W związku z tym, że walka z inwazją gryzoni jest 

bardzo kapitałochłonna dużo lepszym rozwiązaniem jest po prostu zapobieganie ich 

występowaniu i ewentualne zwalczanie pojedynczych osobników, co zapewni dużo mniejsze 

wydatki pieniężne przeznaczone na ten cel. 

 

Zagrożenie ze strony gryzoni należy brać pod uwagę już na etapie planowania tworzenia 

gospodarstwa hodowlanego. Najpierw trzeba uwzględnić otoczenie, w którym będą 

znajdowały się pomieszczenia inwentarskie. Presja gryzoni – czyli natężenie ich 

występowania będzie największa wówczas kiedy gospodarstwo okalać będą tereny uprawne, 

łąki bądź też lasy. W takich sytuacjach między ścianami zewnętrznymi budynków powinien 

znajdować się przynajmniej dwumetrowy pas pozbawiony zieleni, oprócz tego do budynków 

nie powinny przylegać drzewa, które w tej sytuacji staną się naturalnym pomostem wstępu 

gryzoni na teren budynku. Ściany gospodarstwa powinny być z tworzywa mocnego, ciężkiego 

do przegryzienia przez te szkodniki, jak również uniemożliwiającego im drążenie w nich 

tuneli to samo dotyczy stropów budynków oraz jego dachu. Podłoże powinno być 

utwardzone, co uniemożliwi gryzoniom podkopanie się. Należy również zadbać o szczelność 

drzwi, okien oraz wentylacji, które często gryzonie wykorzystują, jako punkty łatwego 

przedostania się do wnętrza budynku. Kolejnym aspektem, o którym trzeba pamiętać jest 

właściwe i szczelne zabezpieczenie śmietników – gdzie zwierzęta te mają łatwy dostęp do 

pokarmu. Przechowywaną paszę także powinno się dokładnie zabezpieczyć, ze szczególną 

uwagą zwróconą na pryzmy z kiszonką i bele z sianem oraz sianokiszonką, gdyż są one nie 

tylko doskonałym źródłem pokarmu dla szkodników, ale także dobrym miejscem do 

tworzenia nor. W magazynach pozostawiamy minimum pół metrowy odstęp od ścian 

względem przechowywanych towarów, gdyż gryzonie poruszają się wzdłuż ścian, przy czym 

nie przepadają za odsłoniętymi miejscami. Nie pozostawia się otwartych worków z paszami, 

niezabezpieczonych niedojadów bądź też nieszczelne zamkniętych produktów uzyskiwanych 

od zwierząt, gdyż wszystko to gryzonie mogą odczytać, jako zaproszenie do wnętrza 

budynku. Każdy z wymienionych elementów to zaledwie zachowanie zasad dobrej praktyki 

higienicznej, a jednak bardzo skuteczna metoda zapobiegania występowania gryzoni. Presja 

gryzoni będzie wzrastać w okresach pierwszych jesiennych przymrozków, kiedy to w 

naturalnym środowisku tych zwierząt zaczyna brakować pożywienia, w tym czasie należy 
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zachować wzmożoną ostrożność i ze szczególną uwagą wypatrywać śladów ich 

występowania. O obecności gryzoni będą świadczyć pozostawiane odchody i mocz, 

charakterystyczny mysi zapach unoszący się wewnątrz pomieszczeń, ślady ich żerowania, 

pogryzione przez nie przedmioty, wydrążone nory bądź też chodniki (podłużne tunele w 

podłożu), słyszane popiskiwanie, aż w końcu bezpośrednie zaobserwowanie tych zwierząt. 

Wszystkie te czynniki powinny zaalarmować gospodarza o konieczności wzmocnienia barier 

przeciwko gryzoniom. 

 

W przypadku doraźnie występujących śladów gryzoni wystarczy tylko bezpośrednio na nich 

skupić działania. Zaobserwowane nory należy wypełnić tłuczonym szkłem z cementem bądź 

dziegciem wymieszanym z gliną, a następnie obserwować, czy nie zostaną one ponownie 

otwarte. Gospodarstwo całorocznie powinno być zabezpieczone karmnikami 

deratyzacyjnymi. Ustawia się je przy wewnętrznej i zewnętrznej ścianie budynków oraz przy 

ogrodzeniu gospodarstwa. Jest to rodzaj chemicznych metod zwalczania gryzoni poddany 

obowiązkowej kontroli, ich działanie opiera się na zatruciu szkodnika. W karmniku 

deratyzacyjnym znajduję się trutka, która może być w trzech postaciach: proszku, granulatu i 

wosku, sam karmnik nie służy złapaniu zwierzęcia, ale zabezpieczeniu trutki przed 

przedostaniem się do środowiska naturalnego bądź też skonsumowaniu przez gatunki, dla 

których nie jest przeznaczona na przykład psy lub koty. Karmnik deratyzacyjny musi być 

sztywno przymocowany do podłoża i odpowiednio opisany. Trutka w postaci proszku ma za 

zadanie pozostać na futrze zwierzęcia, a następnie poprzez zlizywanie w trakcie czyszczenia 

futerka przez gryzonia dostać się do jego organizmu – jej niekorzystną cechą jest możliwość 

łatwego rozniesienia się po terenie gospodarstwa, co może być niebezpieczne. Granulaty z 

kolei cieszą się chętnym pobieraniem przez gryzonie, ale ponownie łatwo mogą zostać 

rozniesione. Najbezpieczniejszym w tym przypadku będzie wybór trutek woskowych, które 

sztywno przymocowane są do wnętrza karmnika, woskowe zabezpieczenie nie tylko 

uniemożliwia gryzoniom wyniesienie, ale także nie pozwala na wymycie na przykład prze 

opady atmosferyczne, trutka w tej postaci charakteryzuje się najwyższą trwałością. 

Rozróżniamy trutki chemiczne o działaniu natychmiastowym, czyli rodentocyty ostre oraz o 

działaniu przedłużonym, czyli antykoagulanty I i II generacji. W skład tych pierwszych 

wchodzi fosforek cynku, bez wątpienia cechuje je szybkość działania, powodują one niemal 

natychmiastową śmierć gryzoni, w związku z czym mogą niestety powodować neofobie, czyli 

ich nieufność w stosunku do trutki. Dlatego też stosując rodentocyty ostre należy mieszać je z 

paszami o wysokiej atrakcyjność dla gryzoni takimi jak pszenica bądź inne ziarna zbóż, które 
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nie znajdują się licznie w środowisku otaczającym gospodarstwo. Warto również stosować 

zanętę, czyli pozostawianie ścieżek z niezatrutych ziaren prowadzących bezpośrednio do 

trutki. Wadą tego rodzaju trutek jest fakt, że nie istnieje na nie ewentualne antidotum, co 

może być niebezpieczne w momencie, kiedy trutka wydostanie się poza karmnik 

deratyzacyjny i zostanie skonsumowana przez zwierze dla którego nie jest przeznaczona. 

Poza tym trzeba również pamiętać o usuwaniu padniętych osobników, ponieważ trutka 

znajdująca się w ich organizmie nadal może być zagrożeniem na przykład dla kotów żyjących 

w gospodarstwie, a ponadto obecność zwłok wokół trutki zwiększy neofobie gryzoni. 

Rodentocyty o działaniu przedłużonym w tym wypadku mają ogromną przewagę przez 

wzgląd na fakt, iż istnieje na nie odtrutka w postaci witaminy K1. Antykoagulany I generacji 

okazały się jednak nieskuteczne dla wszystkich gatunków gryzoni stąd powstanie 

antykoagulantów II generacji, wzbogaconych o inne składniki. W przypadku stosowania tego 

rodzaju trutki nie jest konieczne używanie zanęty, ponieważ nie powoduje ona 

natychmiastowej śmierci gryzonia, więc jego padnięcie nie jest kojarzone z substancją, a więc 

nie powoduje neofobii. Metoda ta wymaga jednak dużych nakładów finansowych i jest dość 

długotrwała w działaniu, przy czym gwarantuje niemalże 100% skuteczność swojej formy. 

Inne trutki chemiczne to na przykład te w formie wodnej, doskonałe w gospodarstwach, gdzie 

zwierzęta mają utrudniony dostęp do wody, jednak w tym przypadku mogą okazać się one 

bardzo niebezpieczne dla zwierząt towarzyszących, ponieważ są trudne do zabezpieczenia. 

Istnieją również trutki chemiczne w postaci pułapek klejowych mają one za zadanie nie tylko 

uśmiercenie gryzonia, ale również jego unieruchomienie. Często pokryte są również 

feromonami dodatkowo zwiększającymi ich atrakcyjność. Niestety w skutek kurzu innych 

zabrudzeń szybko przestają się kleić, co powoduje, że nie spełniają swojej funkcji. Pułapki 

klejowe umieszcza się wzdłuż ścieżek wędrówek gryzoni, co gwarantuje ogromne 

powodzenie w ich tępieniu. Inną ciekawą formą zwalczania gryzoni będą również 

zadymiacze, które umieszcza się bezpośrednio w norach gryzoni. Przy ich użyciu należy 

zachować jednak szczególną ostrożność, ponieważ opary są niebezpieczne zarówno dla 

zwierząt jak i ludzi, dlatego przy ich użyciu wewnątrz budynku należy wyprowadzić z niego 

zwierzęta i zachować odpowiedni okres karencji zapobiegający zatruciom zwierząt 

hodowlanych. Bardzo bezpiecznymi w zastosowaniu są elektroniczne odstaszacze – będące 

nie tyle metodą chemiczną, co dźwiękową. Polegają one na zastosowaniu urządzeń 

wytwarzających dźwięk słyszalny tylko dla gryzoni i będący dla nich bardzo nieprzyjemny, w 

ten sposób skłania on gryzonie do opuszczenia swojej siedziby. Wadą tej metody jest jednak 

fakt, że zwierzęta te dość szybko przyzwyczajają się do słyszanego dźwięku i po pewnym 
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czasie jest on już nieskuteczny, mało tego stosowanie tych odstaraszaczy wiąże się z dużym 

wzrostem zużywalności energii elektrycznej, co z kolei może prowadzić do dużych wydatków 

finansowych. Warto również wspomnieć, że niektóre badania wykazały, iż dźwięki 

wytwarzane przez odstraszacze są słyszalne dla bydła i powodują jego nerwowość, a nawet 

istotny spadek wydajności mlecznej. Niewątpliwą jednak zaletą tej metody jest jej 

bezpieczeństwo i całkowita zgodność ze środowiskiem. 

 

Oprócz chemicznych metod zwalczania gryzoni istnieją również te bezpieczniejsze dla 

środowiska, czyli metody fizyczne. Pierwsza z nich, a jednocześnie jedną z najbardziej 

tradycyjnych spośród wszystkich metod zwalczania gryzoni są rowy chwytne. Rowy taki 

dawniej kopano dookoła pól uprawnych miały one na celu zabezpieczenie zbiorów przed 

działaniem szkodników. Obecnie stosowane są raczej do badania populacji gryzoni, przy 

czym zastosowane wzdłuż granic gospodarstwa, które poddane są największej presji mogą 

skutecznie ją zmniejszyć, zwłaszcza zastosowane w okresach w zmożonej liczebności 

gryzoni. Rowy chwytne kopie się na głębokość minimum 0,5 metra i szerokość 15 

centymetrów. Powinny mieć strome ściany, które dodatkowo pokrywa się tłuszczem i 

utwardza w celu utrudnienia gryzoniom wydostania się z nich. Odławiane w rowy chwytne 

osobniki pozostają żywe, co może pomóc w rozpoznaniu gatunków gryzoni, na które 

gospodarstwo jest szczególnie narażone, a co za tym idzie dostosowaniu do nich działań 

deratyzacyjnych. Jest to metoda bardzo mało kapitałochłonna i prosta w użyciu, dlatego 

polecana zwłaszcza w gospodarstwach ekologicznych. Trzeba pamiętać jednak o opróżnianiu 

rowów z nagromadzonych gryzoni. 

Kolejną ciekawą metodą odławiania gryzoni, nie będącą dla nich szkodliwą są pułapki 

żywołowne, których rozróżnia się kilka rodzajów. Dzielimy je na metalowe bądź drewniane, 

w formie prostopadłościanu lub też w formie rurkowej. Podczas ich zastosowania niezbędne 

jest użycie przynęty mającej skłonić gryzonia do wejścia do środka, kiedy to na stąpi gryzoń 

porusza umieszczona wewnątrz pułapki dźwignię, która powoduje opadnięcie zapadni 

uniemożliwiającej gryzoniowi wydostanie się z niej. Pułapki w formie prostopadłościanu 

umieszczamy wzdłuż ścian budynku, bądź innych tras wędrówek gryzoni, natomiast te w 

formie rurkowej można stosować bezpośrednio umieszczające je wewnątrz nor gryzoni, co 

dokonane w prawidłowy sposób gwarantuje pewną odnawialność. Pułapki drewniane stosuje 

się zazwyczaj na terenie otwartym, natomiast te metalowa wewnątrz budynku, ponieważ 

niezabezpieczaną one schwytanych osobników przed szkodliwymi warunkami 

atmosferycznymi, takimi jak deszcz bądź mróz. Zastawiając pułapki żywo łowne pamiętamy 
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o tym, że należy pozostawić je na minimum 18 godzin w środowisku naturalnym, aby 

wytraciły zapach człowieka, warto je wcześniej wygotować bądź tez pokryć specjalnymi 

feromonami, aby mieć pewność, że ich zapach nie będzie gryzoni odstraszał. Umieszczona 

wewnątrz przynęta powinna być jak najbardziej atrakcyjna dla zwierząt, które chcemy 

odłowić. Pułapki żywołowne należy kontrolować zaraz po wschodzie słońca, przy ich stałym 

rozstawieniu sprawdza się je minimum dwa razy na dobę. Zaletą tej metody jest bardzo mała 

ingerencja w środowisko naturalne, możliwość badania odławianej populacji, jej lepszego 

poznania, jak również wielorazowość metody, ponieważ pułapki praktycznie nie ulegają 

zużyciu. Wadą metody jest czas, jaki należy poświęcić na kontrolowanie pułapek jak również 

znalezienia miejsca, gdzie odławiane w ten sposób gryzonie będą wypuszczane, należy 

pamiętać by znajdowało się ono możliwie jak najdalej od gospodarstwa. Poza tym jedna 

pułapka podczas jednorazowego rozstawienia pozwala na odłowienie tylko jednego osobnika, 

przy czym taka metoda może być skuteczna podczas rekonesansu gatunkowego mającego na 

celu wybór sposobu walki z gryzoniami jak również namierzenia okresu, kiedy to następuje 

wzmożona presja ze strony szkodników.  

Istnieją również pułapki żywołowne o szerokim spektrum działania, czyli tak zwane pułapki 

holenderskie bądź też pułapki familijne. Pozwalają one na odłowienie kilkunastu osobników 

podczas jednorazowego rozstawienia, pułapki takie zwane są również pułapkami 

koszykowymi. Składają się z głównej komory, w której umieszcza się pokarm o wysokiej 

atrakcyjności dla gryzoni oraz podłużnych lejków, którymi gryzonie dostają się do środka, 

które jednak swoją spiczastą budową uniemożliwiają im opuszczenie pułapki. Konstrukcje 

tego typu wykorzystują chęć gryzoni do grupowego żeru, szkodniki widząc jak pożywiają się 

osobniki z ich stada chętnie wchodzą do pułapki, ponad to taka forma zapobiega także 

neofobii. Ciekawym aspektem pułapek familijnych, jest to, że dzięki temu, iż posiadają 

drewnianą podstawę lub plastikową komorę główną unoszą się na wodzie, w związku z tym 

można stosować je w gospodarstwach stawowych, w których występuje problem ze 

szczurami bądź też karczownikami ziemnowodnymi. Należy jednak pamiętać o aspektach, 

które dotyczą wszystkich pułapek żywołownych, czyli częstej kontroli i zasadach związanych 

z najmniejszym kontaktem z człowiekiem podczas ich rozstawiania, aby nie pozostał na nich 

ludzki zapach. 

Ostatnim rodzajem fizycznych metod zwalczania gryzoni, jednocześnie najbardziej znanym 

są pułapki zatrzaskowe. Ich działanie również oparte jest na użyciu przynęty, jednak 

schwytane w nie osobnik zostają uśmiercone. Składają się one z drewnianej płytki i 

rozciąganej gilotynki, która rozciągnięta już pod wpływem minimalnego ruchu zatrzaskuje się 
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powodując śmierć szkodnika. Pułapki te nadają się do stosowania wyłącznie wewnątrz 

budynków i cieszą się dość dużą popularnością, są wielokrotnego użytku, przy czym po 

schwytaniu pojedynczego osobnika, należy usunąć jego zwłoki i ponownie nastawić pułapkę, 

pamiętając, że zalegające w takiej pułapce schwytane zwierze może być wektorem 

epidemiologicznym. Z powodu dużej wrażliwości pułapki często zatrzaskują się bez potrzeby, 

a gryzonie o wyższym poziomie inteligencji takie jak szczury, potrafią wydobyć z nich 

przynętę bez utraty życia. Niewątpliwą zaletą pułapek zatrzaskowych jest łatwość i 

wielokrotność użycia. W prawdzie nie da się nimi wytępić całej populacji gryzoni, przy czym 

w przypadku niewielkich inwazji mogą okazać się bardzo skuteczne, pułapki tego rodzaju 

mogą również okazać się ciekawym uzupełnieniem karmników deratyzacyjnych 

rozstawionych na terenie gospodarstwa. 

Ostatnią metodą walki z gryzoniami, są metody biologiczne. Należą one do najstarszych 

metod walki z gryzoniami sięgają bowiem aż 9,5 tysiąca lat wstecz do udomowienia kota 

domowego. Gatunek ten bowiem został przyjacielem człowieka w momencie kiedy pojawiła 

się potrzeba walki z gryzoniami, które pustoszyły zapasy gromadzone przez ludzi. Metody 

biologiczne to jednak nie tylko koty domowe – mimo że koty są z nimi najczęściej kojarzone. 

Kot domowy jest w stanie odłowić niewielkie gryzonie takie jak myszy, nie zaatakuje jednak 

szczura, ponieważ ten swoim sprytem i agresją może być niebezpieczny nawet dla ludzi, gdyż 

znane są przypadki, kiedy to gryzoń ten w sytuacji zagrożenia dokonał skoku na twarz 

człowieka i dotkliwie go pogryzł. W walce ze szczurami wśród zwierząt domowych 

najbardziej skuteczne okazały się niewielkie psy takie jak teriery, a zwłaszcza wytworzona w 

tym celu rasa, obecnie służąca za pieski kanapowe - yorkshire terier. Ale nie tylko zwierzęta 

udomowione pomogą nam walczyć z inwazją gryzoni, szukając wsparcia warto odwołać się 

do zwierząt z rzędu owadożernych znajdujących się w Polsce po ścisłą ochroną.  

Pierwszym gatunkiem, na który warto jest zwrócić uwagę jest jeż europejski (Erinaceus 

europaeus) wyróżnia się jego dwa podgatunki: jeża zachodnioeuropejskiego i 

wschodnioeuropejskiego. Żywi się on głównie bezkręgowcami, ale również niewielkich 

rozmiarów kręgowcami, najważniejszym jednak w tym wypadku będzie fakt, że zaledwie 

kilka sztuk jeży europejskich potrafi zwalczyć inwazje szczurów znajdujących się w budynku. 

Metoda ta, chociaż długotrwała jest całkowicie nie inwazyjna dla środowiska. 

Innym zwierzęciem z rzędu owadożernych, nad którym warto się pochylić w tematyce 

zwalczania gryzoni będzie zębiełek białawy (Clocidura leucodon) oraz zębiełek mniejszy 

(Clocidura suaveolens) ssak ten wyglądem przypomina niewielkie gryzonie, zajmuje również 

tę samą nisze ekologiczną, co one. Długość jego ciała waha się w granicach 4,5 – 8 cm, a 
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ogon długości do 3 cm posiada charakterystyczny charakterystyczne długawe skąpe 

owłosienie. Zębiełek ma ubarwienie popielato brunatne z wyraźnie odgraniczoną białą częścią 

brzuszną. To niewielkie zwierze prowadzi drapieżny tryb życia i jest w stanie upolować 

zwierzę nawet trzykrotnie większe od siebie, a jego ofiarami często stają się niewielkie 

gryzonie. Już jeden osobnik tego gatunku potrafi w ciągu zimy skutecznie zwalczyć 

rozwijającą się populacje myszy domowej bądź polnej w spichlerzu nie naruszając przy tym 

zbiorów. Niestety gatunek ten jest coraz rzadziej spotykany, ponieważ jego liczebność 

znacząco ucierpiała w procesach zwalczania gryzoni na terenie pól upranych oraz ogólnej 

urbanizacji, gdyż w przeciwieństwie do gryzoni nie wykazuje on tak daleko posuniętych 

umiejętności przystosowawczych.  

Planując działania zabezpieczające gospodarstwo hodowlane, jak również same budynki 

inwentarskie przed gryzoniami należy brać pod uwagę jak największą ilość czynników, aby 

stworzyć zabezpieczenia, które będą maksymalnie się uzupełniać zapewniając największą 

skuteczność. Żadna z metod zwalczani i kontrolowania populacji gryzoni nie powinna być 

stosowana pojedynczo. Ponad to w walce z gryzoniami należy skupić się na zapobieganiu ich 

występowaniu, ponieważ walka z ewentualną inwazją jest długotrwała i kapitałochłonna. 

Stosownie samych karmników deratyzacyjnych zarówno przy wewnętrznych jak i 

zewnętrznych ścianach budynków jest często bardzo kosztowne, a niekiedy liczne karmniki 

deratyzacyjne powodują zbyt wysokie stężenie substancji szkodliwych wprowadzanych do 

środowiska naturalnego, co w konsekwencji jest nie zgodne z normami Unii Europejskiej i 

prawem Polski. Niepożądanymi ofiarami karmników deratyzacyjnych mogą być zwierzęta 

hodowlane, towarzyszące, a nawet dzikie, dla których trutka nie jest przeznaczona. 

Zwłaszcza, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że podobną niszę ekologiczną zajmują gatunki 

chronione z rodziny owadożernych takie jak ryjówkowate, których pozytywne działanie 

znajduje się w kontroli populacji owadów, mniejszych szkodników roślin, a niekiedy nawet 

małych gryzoni, którymi się żywią. Dobrym rozwiązaniem okazuje się uzupełnienie 

karmników deratyzacyjnych w pułapki żywołowne bądź zatrzaskowe, które nie wprowadzają 

do środowiska substancji szkodliwych, skutecznie monitorują obecność gryzoni, a także 

zapobiegają ich wkraczaniu na teren gospodarstwa, szczególnie korzystne będzie ich 

rozmieszczenie w strefie ogrodzenia gospodarstwa. Dotyczy to zwłaszcza gospodarstw 

hodowlanych bezpośrednio sąsiadujących z terenami stanowiącymi środowisko naturalne 

gryzoni takimi jak pola uprawne bądź tez lasy lub łąki. W przypadku planowania każdej z 

metod ochrony gospodarstwa przed gryzoniami, należy dokonać kalkulacji zarówno kosztów 

jak i wpływu, jakie metoda ta może wywrzeć na środowisku naturalnym, tak aby nie zakłócić 
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występującej w nim równowagi, a także samemu nie pozostać stratnym materialnie, ponieważ 

jednak to koszty są w tym wypadku najważniejsze.  

 

Globalizacja rolnictwa i rozwój hodowli doprowadziły do tego, że człowiek coraz częściej 

musi borykać się z problemami, które dawniej nie były tak bardzo znaczące. Obecność 

gryzoni w gospodarstwach hodowlanych niezaprzeczalnie niesie za sobą ogromne 

niebezpieczeństwo, nie tylko związane z kapitałem finansowym, jaki będzie trzeba włożyć w 

momencie, kiedy dojdzie do inwazji gryzoni na teren gospodarstwa, ale także 

niebezpieczeństwem tak licznych zoonoz, których gryzonie są przecież wektorem. Biorąc to 

wszystko pod uwagę od razu nasuwa się nam fakt, że dużo bezpieczniej jest zapobiegać 

problemowi, niż walczyć z nim, gdy ten już zaistnieje 


