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Sidan 1/ Sayfa 1 

EVDEKİ ZARARLI HAYVANLAR   
 

Kiracı olarak oturan sizler için enformasyon ve ipuçları  

 

Sidan 2/ Sayfa 2 

 

Dairede zararlı hayvanlar görülürse en kısa süre içinde ev sahibiyle irtibat kurman gerekir ki 

hayvanların çoğalmaları durdurulabilsin. İlaçlama ve sonraki işlemlerde kiracı olarak yardımcı olman 

ve verilen talimatları yerine getirmen zararlı hayvanların tekrar ortaya çıkmaması için çok önemlidir.  

 

Sidan 3/ Sayfa 3 

 

Zararlı hayvanlara örnekler 

Değişik türde zararlı hayvanlar vardır:  

 Bunların bir kısmı yemek ve tekstile zarar verir, örneğin un böcekleri, gümüşçün ya da 

güveler.  

 Bir kısmı insanları rahatsız eder, örneğin pire ve tahta kuruları.    

 Bir kısmı ahşapa zarar verir, örneğin konakdelen.  

 

Tahta kuruları ve hamam böcekleri  

Son zamanlarda tahta kuruları ve hamam böcekleri İsveç’te giderek yayılmaya başlamıştır. O nedenle 

daha dikkatli ol ve bunlara maruz kaldığında mümkün olan en kısa süre içinde ev sahibiyle irtibat 

kurarak verilen talimatları yerine getir.   

Tahta kuruları  

Tahta kuruları geceleri aktiftir ve biz insanların kanlarını emerek yaşarlar. Bunlar 5–8 milimetre 

boyunda, kızılkahve rengi ve küçük basık kınkanatlıları andırırlar.   

Çarşafta siyah dışkı, kan lekeleri ve vücutta böcek ısırığı kızartıları sende tahta kurusu olduğunun 

işaretleri olabilir. Emin değilsen, yatağın altına boydan boya çift yönlü bant yapıştırmayı 

deneyebilirsin. Tahta kurusu varsa bunlar birkaç gün içinde bu banda yapışacaktır. Eve divan ve yatak 

gibi kullanılmış mobilyalar getirdiğinde daha özenli ol, bunlardan tahta kuruları yayılabilir. Tahta 

kurularından kurtulmak için ilaçlama yapmak gerekir. Bunları ne kadar çabuk fark edersen tahta 

kurularından kurtulmak o derece kolay olur.      

 

Seyahate çıkacağında tahta kurusu olmaması için ipuçları: 

• Kıyafet ve diğer eşyalarını ağzı sıkıca kapalı poşetlere koy.   

• Bagajını banyoda muhafaza et.  

• Yatağı ve yatağa yakın olan mobilyaları kontrol et. Yatağın alt kısmında ve döşeğin altında tahta 

kurusu izleri olup olmadığına bak. 

• Bavulu yatağın üzerine ya da altına koyma.  

 

Seyahatten eve döndüğün zaman: 

Bavulunu ev tekstillerinden biraz uzak iyi aydınlatılmış bir yerde (yatak üzerinde değil) aç. Ekstra bir 

güvenlik tedbiri olarak eve gelir gelmez tüm kıyafetlerini hemen yıkaman, kurutucuya atman ya da 

dondurucuya koyman iyi olur.  
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Hamam böcekleri  

Hamam böceği yiyeceklerinizi hem yer, hem kirletir hem de pis bir koku bırakır. Bu hayvanlar tekstil, 

kağıt ve deriye de zarar verir. Hamam böceği bulaşıcı hastalık yayabilir ve saniter bir sorun olarak 

görülmektedir.  

Hamam böceği 12–16 milimetre boyundadır. En çok ocak, kalorifer boruları, buzdolabı motorlarında 

ve ısısı  25–33 °C olan yerlerde yaşamayı sever. Işıktan çok korkar, karanlık ve dar çatlak aralarına 

gizlenir.   

 

Hamam böceklerinden kurtulmak için ipuçları: 

• Evi temizle ve temiz tut, o zaman hamam böceklerine yiyecekleri birşey bırakmamış olursun.  

• Yiyecekleri ağzı sıkıca kapalı kaplarda ya da plastik poşetlerde sakla.  

• Çöp poşetini sıklıkla boşalt ki haşereler yiyecek kokusuna gelmesin.   

• Ev hayvanlarının yiyecekleri açıkta fazla süreyle durmasın.  

• Evindeki rutubet hasarı olan yerlere dikkat et, hamam böcekleri oraları severler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daha iri zararlı hayvanlar  

Kuşlara balkondan ya da kapı önünde yiyecek verme, çünkü yiyecek artığı sıçan ve fareleri çekebilir.   

Dairende ya da binanın başka bir yerinde sıçan ve fare olduğunu farkedersen sorunun giderilebilmesi 

için ev sahibiyle ya da sözleşmen olan haşere temizlik firmasıyla irtibat kur.  

 

Sidan 4/ Sayfa 4 

Olağan zararlı hayvanlar 

Pälsänger & pälsängerlarv   Güveler & güve tırtılları 

Vågbandad pälsänger   Dalga şeritli güveler 

Brödbagge Ekmek böceği 

Fläskänger Deri böcekleri 

Husbock Konakdelen 

Mjölbagge & mjölbaggelarv Un kurdu & un kurdu tırtılları   

Klädlus Elbise biti  

Loppa Pire 

Dammlus Toz biti 

Vägglus Tahta kurusu 

Fruktmott  Kuru meyve güvesi 

Mottlarv Güve tırtılı 

Faraomyra Sarı karınca 

Silverfisk Gümüşçün 

Kvalster Akarlar 

Fågelkvalster Kuş akarı  

Klädesmal Elbise güvesi  

Råtta Fare 

Mus Sıçan 

Kackerlacka Hamam böceği  

Bir ipucu, evde hamam böceği 

olduğundan şüphelendiğinde ocağı 

dışarı doğru çek. Evde hamam 

böcekleri varsa bunlar neredeyse 

daima orada yuvalanırlar.  
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Dairende zararlı hayvan olduğundan şüphelenirsen ev sahibine bildir. İlaçlama işlemi sırasında 

verilen talimatlara uy.   

 


