
   

LIFE13 NAT/GR/000909 
Διαχειριστικές δράσεις για τη διευκόλυνση της προσαρμογής 

του είδους Falco eleonorae* στην κλιματική αλλαγή 

 

www.lifefalcoeleonorae.gr, www.facebook.com/lifeelclima 

 
Το πρόγραμμα LIFΕ 13 NAT/GR/000909 υλοποιείται με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πράσινου Ταμείου. 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

ΟΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΔΙΟΝΥΣΑΔΕΣ ΚΑΙ ΜΑΚΑΡΕΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΡΟΥΡΑΙΩΝ  

 

Συμβάλετε στην αποφυγή επανεισαγωγής αρουραίων στη νησίδα 

Στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE ElClimA πραγματοποιήθηκε το 2016 εξάλειψη 
αρουραίων στις νησίδες Διονυσάδες (Κρήτη) και Μάκαρες (Δονούσα). Για να παραμείνουν 
οι νησίδες ελεύθερες από αρουραίους απαιτείται η συμβολή όλων όσοι τις επισκέπτονται, 
καθώς σε όλους τους τύπους σκαφών υπάρχει η πιθανότητα να επιβαίνουν αρουραίοι. 

 

Παρακαλείστε να λαμβάνετε τα παρακάτω μέτρα 

Αποφυγή μεταφοράς αρουραίων στο σκάφος 

- Ελέγχετε τακτικά για ίχνη παρουσίας αρουραίων στο σκάφος σας. Ίχνη παρουσίας 
αρουραίων αποτελούν περιττώματα, ανοιγμένες συσκευασίες τροφών που έμειναν 
εκτεθειμένες, ροκανισμένα καλώδια. 

- Ελέγχετε τον εξοπλισμό σας, όπως μουσαμάδες και καλύμματα, δίχτυα που 
αποθηκεύτηκαν στη ξηρά, πριν τον φορτώσετε στο σκάφος σας, για την ύπαρξη 
αρουραίων πριν τον φορτώσετε. 

- Διατηρείτε τα τρόφιμα και τα σκουπίδια σε αεροστεγή μεταλλικά ή πλαστικά 
δοχεία. Οι αρουραίοι προσελκύονται από τις μυρωδιές και μπορούν να ανοίξουν 
τρύπες στα περισσότερα υλικά. 

- Σφραγίστε ανοίγματα από όπου μπορούν να εισέλθουν αρουραίοι στο εσωτερικό 
του σκάφους. Οι αρουραίοι μπορούν να περάσουν από ανοίγματα πλάτους 1,5 
εκατοστού. Χρησιμοποιήστε συρματάκι κουζίνας για μικρά ανοίγματα. 

- Χρησιμοποιείτε ποντικιέρες στα σχοινιά πρόσδεσης όταν δένετε στη ξηρά. Η 
ποντικιέρα πρέπει να μπορεί να περιστρέφεται ελεύθερα. Οικονομική λύση 
αποτελεί η τοποθέτηση κομμένου πλαστικού μπουκαλιού.  

- Χρησιμοποιείτε ποντικοπαγίδες όποτε απαιτείται. Αν πιάσετε αρουραίο ποτέ μην 
τον πετάξετε στη θάλασσα. Οι αρουραίοι είναι πολύ καλοί κολυμβητές. 

Και θυμηθείτε: Διατηρώντας το σκάφος σας καθαρό από αρουραίους το προστατεύετε από 
φθορές και σημαντικές βλάβες που μπορούν να προκληθούν, μεταξύ των οποίων και σε 
ηλεκτρονικά συστήματα λόγω ροκανίσματος καλωδίων από τους αρουραίους. 
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Αποφυγή αποβίβασης αρουραίων στη νησίδα 

- Ελαχιστοποιήστε τον χρόνο πρόσδεσης στη ξηρά. Για μακρόχρονη παραμονή 
αγκυροβολήστε στη θάλασσα.  

- Αποφύγετε την νυχτερινή άφιξη ή τη διανυκτέρευση στη νησίδα. Οι αρουραίοι είναι 
πιο δραστήριοι τις νυχτερινές ώρες και αυξάνεται η πιθανότητα να αποβιβαστούν. 

- Αποθηκεύετε τα τρόφιμα/σκουπίδια σε αεροστεγή μεταλλικά ή πλαστικά δοχεία 
κατά την παραμονή σας στη νησίδα. 

- Μην αφήνετε τρόφιμα/σκουπίδια στη νησίδα. Τα αποφάγια μπορούν να θαφτούν. 

- Το νερό πλυσίματος των σκευών πρέπει να χύνεται στη θάλασσα ή να θάβεται. 

 

 

Σε περίπτωση που εντοπίσετε αρουραίους ή ενδείξεις παρουσίας τους στις νησίδες 
ενημερώστε άμεσα την ομάδα του προγράμματος και το Δασονομείο Σητείας (για τις 
Διονυσάδες)! 

Ομάδα προγράμματος:  2106743044  

Δασονομείο Σητείας:   2843022000 

Η νησίδα βρίσκεται σε καραντίνα, με δολωματικούς σταθμούς για αρουραίους περιμετρικά 
της. Μην ακουμπάτε τα δολώματα.  

Η δραστική ουσία των δολωμάτων είναι BRODIFACOUM και το αντίδοτο Βιταμίνη Κ. 

 


