V Plzni dva až tři potkani na hlavu
Občané z Roudné si kvůli potkanům
vyžádali deratizační skupinu. Ta už
hlodavce vykuřuje jedovatým
plynem ..

.JITKA ŠRÁMKOVÁ

Plzeň - Na Roudné se pře
množili potkani. Již několik týdnů
je zde specialisté hubí. Používají i
nejrazantnější způ sob, plynovárií
nor kombinova ný s pokládáním
nástrah.
"Je to pozůstatek po pfed
loňských povodních, " říká Mar tin

Zíka z firmy Desinsekta. Ně které
zaplavené chatky podle něj lidé
přestali udržovat, z ně kterých
pozemků se v důsledku toho staly
doslova skládky se zbytky jídla.
"A nečistota a ne pofádek potkany
láká, " říká Zí-

připadá podle něj dokonce čtyři
až pět potkanů na obyvatele.
Hodně prý záleží na správci
kanalizační sítě. V Plzni je to
vodárna. "Ta provádí deratizaci
pravidelně," míní Zíka; Podle něj
60 až 70 procent hlodavců ve
městě pochází právě z ka
nalizace, odkud vylézají na po
vrch. Tam je lákají zbytky po
travin a nepořádek. Vyhlášený mi
místy deratizačních zásahů jsou
údajně různé části Petro hradu,
byla
pravidelná
deratizace
výjimečně odpudivým zákoutím
zanedbaná," uvedl Zíka. V Plzni
je Strážnická 12 na Vinicích.
se
ale
pravidelně
zásahy
Dalšími hlodavci, kteří se v
provádějí. Výsledkem je stav, kdy
blízkosti lidských obydlí vy
připadají dva až tři potkani na
skytují, jsou krysy. Ty v Plzni
každého obyvatele. "Na nižší
nežijí, protože dávají přednost
hodnotu nejsme schopni se dostat,
čistšímu a méně kontaminova
" dodal Zíka. V Praze, kde je
nému prostředí.
komplikovanější
péče
o
kanalizační soustavu,

ka. Specialisty do Roudné po například na veřejných pro
volal odbor životního prostředí stranstvích uvnitř sídlišť, kde si
prvního městského obvodu. "Bylo lidé' hlodavců všimnou. Po
to na žádost místních obupozornění se pokládají pože rové
nástrahy, třeba granule.
Kolik bude na Roudné mrtvých
potkanů, nedokázal Zí ka zatím
mor tularémie
odhadnout, protože hubení bude
salmonela
pokračovat do po loviny května.
klíšťová encefalitida
Ale výjimkou ne ní zásah
Veilova žloutenka
deratizátorů, po kte rém se odváží
i dvě stě zvířat. "To je tam, kde
pneumocystóza
čanů, " uvedla vedoucí odboru

Romana Šatrová. Deratizační
akce na Roudné, která přijde
obvod na 120 tisíc korun, patří
podle Šatrové svým rozsahem k
těm větším. Většinou se po Plzni
provádějí· zásahy s roz počtem
kolem pěti deseti tisíc,
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