
FARELER

Rattus norvegicus Mus musculusRattus rattus

Lağım faresi Fındık faresiDam faresi



RATTUS NORVEGICUS RATTUS RATTUS MUS MUSCULUS

DİĞER ADLARI Lağım faresi, kahverengi fare Dam faresi, gemi faresi Ev faresi

AĞIRLIK 300 gram 200 gram 25 gram

BOYU 20 – 25 cm 15 – 22 cm 6 – 9 cm

KUYRUK 15 – 20 cm (Boyundan kısa) 18 – 25 cm (Boyundan uzun) 8 – 10 cm (Boyundan uzun)

TÜY RENGİ Kahveden siyaha doğru Griden siyaha doğru Kahvemsi gri

KULAK İnce, opak ve ince tüylü İnce, şeffaf ve tüysüz Büyük ve az tüylü

GÖZ Küçük ve zayıf görüş Büyük ve zayıf görüş Küçük ve zayıf görüş

KOKU - TAT Mükemmel koku ve tat duyusu Mükemmel koku ve tat duyusu Mükemmel koku ve tat duyusu

DIŞKI 20 mm, elpsoidal kapsül tarzında 10-12 mm, muz şeklinde 3-6 mm, çubuk şeklinde

HABİTAT Bina içlerinde ve dışındaki oyuk 

ve yuvalarda yaşar. Çok iyi 

tırmanıcı ve yüzücüdür. Ancak 

çok çevik değildir. Yaşam 

ortamını pek kolay değiştirmez. 

Tanımadığı eşyalardan korkar. 50 

ile 100 metrelik çapı olan dairesel 

alan dışına çıkmaz.

Yuva yapmaz. Çatı, duvar ve 

ağaç gibi yerlerde yaşar. Çok 

çeviktir. İyi tırmanıcıdır. Nadiren 

kanalizasyonda bulunur. 

Yabancı cisimlere meraklıdır. 

Yaşam alanı açısından çok 

tutucu değildir. Habitatından 30 

metre uzağa gidebilir.

Bina içlerinde ve dış ortamda 

yaşar. Genellikle yuva yapmaz. 

Lağımda hemen hiç görülmez. 

Tırmanıcıdır. Yabancı ve yeni 

nesnelere çok meraklıdır. Eşya 

aralarında olmayı sever. Yaşam ve 

dinlenme alanından 5 metre uzağa 

ulaşabilir.

BESLENME Hemen her şeyi yer. Su içer veya 

sulu gıda tüketir. Et ve etli ürünler 

de yiyebilir. Günde 30 – 40 gr 

kadar besin tüketir.

Hemen her şeyi yer. Su içer 

veya sulu gıda tüketir. Meyve, 

sebze ve fındık sever Günde 25 

– 30 gr kadar besin tüketir.

Çok az tüketicidir. Kemirerek ve 

azar azar beslenir. Tahıl - kuru gıda 

türlerini sever. Su içmez. Günde 3 

gr kadar besin tüketir.

YAŞAM 

DÖNGÜSÜ
Ömürleri : 9 – 18 ay

Gebelik süresi : 2 – 3 ay

Doğurganlık : 7 kez/yıl (max.)

Döl sayısı : 8 – 10 yavru

Ömürleri : 9 – 12 ay

Gebelik süresi : 2 – 3 ay

Doğurganlık : 6 kez/yıl (max.)

Döl sayısı : 6 – 10 yavru

Ömürleri : 9 – 12 ay

Gebelik süresi : 6 hafta

Doğurganlık : 8 kez/yıl (max.)

Döl sayısı : 5 – 6 yavru



BİNALAR  VE FARELER

Fareler bulaştırdıkları hastalıklar ve tükettikleri ya da kirlettikleri 

gıda veya diğer eşya ve ürünler nedeniyle, kendileriyle sürekli bir 

biçimde savaşılan canlılardır. Yer yüzündeki meyve ve tahılların %5 

kadarı bu kemirgenlerce tüketilmektedir.

Ayrıca, tüy ve pislikleri ile hemen her şeyi kontamine ederler. 

Yılda 500.000 den fazla tüy döker ve 25.000 adet dışkı bırakırlar.

14üncü yüzyılda, yaydıkları veba hastalığı nedeniyle 25 

milyondan fazla Avrupalının ve 1898-1923 yılları arasında 11 milyon 

dolayında Asyalının ölümüne neden olmuşlardır. 

Vebanın (Plague) yanı sıra, Rickettsia mooseri, Streptobacillus 

moniliformis, Weil hastalığı, Salmonellosis ve gıda zehirlenmelerine 

neden olan bakteriler ile birçok virüsün de taşıyıcılarıdırlar.



Dam fareleri yerden yüksek noktalarda veya kapalı alanlarda 

yaşamayı ve beslenmeyi severler. 

Çok iyi tırmanıcı olup; ağaçlar, oluklar, kablolar, merdivenler ve 

benzeri yükselen her yapıya rahatça tırmanabilirler. Ev içlerine de bu 

yolları kullanarak ulaşırlar. 

Aynı zamanda iyi yüzücüdürler. İçeride barınamadıklarında, 

daha çok ağaç oyukları, palmiye tepeleri gibi yüksek ve yapısı çok sık 

değişmeyen yerleri seçerler. 

Dişileri yılda 5 - 7 kez olmak üzere, her defasında 5 - 8 adet 

yavru doğururlar.



Yeme alışkanlıkları

Meyvelerı ve özellikle de turunçgilleri çok severler. Ayrıca, tahıl, 

depolanmış her türden gıda, çöp, haşere ve salyangoz da tüketirler. 

Yediklerinden çok daha fazla gıdayı da kirleterek kullanılamaz hale 

getirirler. 

Su ihtiyaçlarını genellikle besinlerden sağlamakla birlikte, taze (temiz) 

su olarak da tüketirler. 

Genellikle gün batımından sonra beslenmeye başlarlar ve yemedikleri 

kuru besinleri gizleyerek daha sonra tüketirler. 

Bir fare günde vücut ağırlığının %10 - 40’ı oranında besin tüketir.



Bıraktıkları işaretler

Gezdikleri yerde dışkıları ile yağlı ve kokulu izler bırakırlar. 

Tırmanıcı özellikleri nedeniyle, bu tür işaretleri daha çok yüksek 

yerlerde görmek olasıdır. Özellikle geceleri sesler kesildiğinde, 

hareketlerini işitmek daha da kolaylaşır.

Binalarda aşağıdaki belirtilere rastlamak, orada fare bulunduğu 

anlamını taşır;

Ø Belirli kısımları yenmiş veya zedelenmiş meyveler

Ø Bahçede ve pencere altlarında kabuğu kırılmış salyangozlar

Ø Kemirilmiş ağaç, plastik veya lastik eşyalar

Ø Fare pisliklerinden oluşan yağlı izler



Bıraktıkları işaretler

Ø Koyu renkli fare pislikleri bulunuşu (3 gün sonra renkleri açılır)

Ø Ultraviyole ışığı altında floresans veren idrar artıkları bulunuşu

Ø Hareket ederken, yuvarlanırken veya kemirirken çıkardıkları sesler

Ø Kendilerine has olan kokuları

Ø Yuvalarındaki ve bina içinde geçiş yaptıkları yerlerdeki oyuklar

Ø Ağaç, parmaklık veya kablolar üzerinde gözle görülmeleri

Ø Toprakta veya kanalizasyona yakın yerlerdeki yuva oyukları



Bulaşma (infestasyon) kriterleri

Belirlenen taze dışkı sayısına göre, bir alandaki bulaşıklık şöyle 

gruplanır;

Hafif derecede bulaşma: 20 den az taze dışkı saptanması halinde

Orta derecede bulaşma: 20 – 50 adet taze dışkı saptanması halinde

Ağır derecede bulaşma: 50 den fazla taze dışkı saptanması halinde



Dam farelerinden korunma ve kontrol

Dam farelerinden korunmanın başlıca yolları;

1- Yaşadıkları alanları değiştirmek

2- Binaya ulaşmalarını (girişlerini) engellemek

3- Tuzak kullanmak

4- Zehirli yem kullanmak… olarak özetlenebilir.

3 ve 4. metodlar, genellikle kısa sürede sonuç veren ve de en 

efektif yöntemlerdir. Ancak, devamlı korunmanın temel yöntemleri 

ise 1 ve 2 numaralı metodlardır. 

Ayrıca, Elektronik kovucular’dan da yararlanılabilir. Fakat diğer 

yöntemler kadar etkili değildir. Fareler kısa bir sürede bu yüksek 

frekanslı ses dalgalarına uyum sağlayabilirler. Kedi beslenmesi de, 

“doğal predatör” kullanılması adına geçerli bir yöntemdir.



Yaşam alanlarının modifikasyonu

Yaşam alanlarının modifikasyonu, başarılı bir mücadele adına  

uygulanacak ilk yöntemdir. Genellikle yapılan en küçük değişiklikler 

bile, farelerin o mekandan uzaklaşmalarını sağlayabilir. 

Ø    Çöpler, farelerin ulaşamayacağı tipteki kaplarda biriktirilmelidir

Ø    Depolanacak gıdalar dikkatle ambalajlanmalıdır

Ø    Meyve ve özellikle de turunçgiller çok iyi muhafaza edilmelidir

Ø    Su kaynakları kesinlikle kontrol altında tutulmalıdır

Ø    Binaya değen veya çok yakın olan ağaç dalları kesilmelidir

Ø    Duvar veya çatıya değen asma veya sarmaşıklar temizlenmelidir

Ø    Gıda artıklarının açıkta kalmasına izin verilmemelidir

Ø    Farelerin yuva oluşturmalarını engelleyecek önlemler alınmalıdır

Ø    “Genel Hijyen” ve “sanitasyon” kurallarına mutlaka uyulmalıdır…



Girişlerini engelleme

Dam fareleri ve lağım fareleri, oluklar, kablolar, tuvaletler, aralık 

kalan kapılar ve pencerelerden kolaylıkla girebilirler. 

Ø    Yere yakın pencerelere tel takılması, kapılarda aralık bırakılmaması

Ø    Vasistas ve diğer havalandırma açıklıklarının tellenmesi

Ø    Çatı ve bacada aralık - çatlak bırakılmaması

Ø    Kiremitlerin, yağmur oluklarının ve saçakların temiz tutulması

Ø    Duvarlara ve ağaç gövdelerine metal fare bariyerleri konması

Ø    Oyukların, yuva ağızlarının kapatılması - imha edilmesi… gereklidir.



Yakalayıcı tuzaklar

Genellikle ahşap malzemeden imal edilenler tercih edilir. Plastik 

veya bakalit olanlar da kullanılabilir.

• Fıstık, fıstık yağı, jöle veya meyve ile kullanılan yemli tuzaklar olabilir. 

Farelerin yeni objelere karşı çekingen tavırları nedeniyle, önce bir 

“ön yemleme” yani tuzaksız besin bırakılması işlemi uygulanmalıdır.

• Kurulmamış tuzakların da aynı ortamda olmaları ve farelerin 

değmeleri yoluyla kokularını bulaştırmaları daha sonra gelişmesi 

muhtemel “tuzak çekingenliği” riskini ortadan kaldıracak veya en 

aza indirecektir. Fare kokusu bulaşan eşyalara diğer farelerin korku 

duymadan yaklaşması daha kolaydır.



Yakalayıcı tuzaklar

• Ön yemlemeden sonra, tuzakların pedallarına yemler; yapıştırma, ince 

ip veya telle bağlama yöntemlerinden biri kullanılarak yerleştirilir. 

• Tuzakların, farelerin giriş veya gezinme bölgelerine yerleştirilmesine 

özellikle dikkat edilmelidir.

• Ağaç gövdelerine ve duvarlara, metal fare bariyerleri yerleştirilmelidir. 

Bu bariyerler tuzak tarzı işlev de görürler.

• Tuzaklar; yağmur oluğu, kablo sistemleri, kolon (ağaç dikme) 

gövdeleri gibi (yer düzlemine dik) yerlere de yerleştirilmelidir.

• Bazı tuzaklar, karanlık ve kuytu olan eşya arkalarına yerleştirilmelidir. 



Yakalayıcı tuzaklar

• Açık alandaki tuzakların serbest olarak bulundurulması diğer 

hayvanlar için tehlikelidir. Yemleme istasyonları içine konmalıdır.

• Mekanik tuzaklar dik zeminlere lastik bantlarla tutturulabilir veya 

yapıştırılabilir. Yapışkan ile birlikte kullanılan tiplerin, çocuklardan 

ve diğer hedef dışı hayvanlardan uzak yerlere konması gerekir. 

• Tek başına kullanılan yapışkan tuzakların yerleşimi de mekanik 

tuzaklarda uygulanan sistem ile paralel olarak değerlendirilmelidir.

• Yapışkan tuzaklar bir süre sonra, rutubet, toz, haşerelerin yapışması 

gibi sebeplerle etkilerini kaybederler. Bina içinde kullanılmalıdırlar. 

• Yapışkan tuzaklar, yemleme istasyonları içine de konulabilir.



Zehirli yemler

Zehirli yemler, tek başlarına kullanıldıklarında veya tuzaklama 

sistemleri ile birlikte çok iyi sonuçlar verirler. 

Zehirle karşılaşmış farelerin, evin farklı yerlerinde ölerek, (ölü 

vücutları nedeniyle) istenmeyen tıkanmalara veya kötü kokulara 

neden olabilirler. 

Mumifikasyon sağlayamayan ürünlerin kullanımı sonucu 

oluşan bu kokuyu yok etmek ve haşerelerin gelmesini engellemek 

son derece güçtür.



Antikoagülan yemler

Fare zehiri olarak kullanılan ürünlerin pek çoğu “antikoagülan” 

maddeler içerir. Bu tür aktif maddelerden hazırlanan yemlerin 

alınmasından sonra ölüm gerçekleşebilmesi için, pek çok kez 

yenilmeleri gerekmektedir. Bromadiolone ve brodifacoum daha kısa 

sürede etki veren (yeni jenerasyon) aktifler olarak kabul edilebilirler.

Antikoagülan fare yemleri; pellet, parafin (mum) blok gibi 

tiplerde ve açıkta veya kapalı paketler içinde kullanılmak üzere 

formüle edilirler. Kağıt paketler, ulaşılması çok zor olan yerlere 

(kımıldatılamayan eşyaların arkalarına) atılarak da kullanılabilirler.

Parafin (mum) bloklar ise genellikle fare istasyonlarında veya 

kanalizasyon sisteminde kullanılırlar. Bu şekilde çevredeki diğer 

hayvanlar için tehlike oluşturmaları önlenmiş olur.



Antikoagülan olmayan yemler

Akut zehirler denilen bu grupta, genellikle “çinko sülfat” veya 

“bromethalin” aktif maddeleri kullanılır. 

Yeterli miktarda alınmaları halinde tek yeme ile etkili olurlar.  

Zehir tipleri nedeniyle insanlar için de çok tehlikelidirler!

Yapışkan tuzaklar

Farklı boylarda ve değişik tipte zamklarla hazırlanmış olan 

yapışkan tuzaklar, tüm fare türlerinde olduğu gibi, dam ve lağım 

farelerine karşı da başarı ile kullanılırlar.



Yemler ve İstasyonlar

• Her  türden yem için farklı uygulama yöntemleri söz konusudur. Üretici 

firmanın önerileri dikkatle okunmalı ve uygulanmalıdır.

• İstasyonların uygun yerlere konulması iyi sonuç alınması bakımından 

önemlidir. Dikey durumdaki yüzeylere de yerleştirilmelidirler.

• Antikoagülan tipteki yemler 10 – 15 gün ara ile tazelenmelidir.

• Antikoagülan olmayan yemler bir kez tüketilme ile etkili olduklarından daha 

daha az tüketilirler.

• Tipine ve aktif madde türüne bakılmaksızın, bütün tuzak ve istasyonlar rutin 

aralıklarla denetlenmelidir. İşe yaramayanların yerleri değiştirilmeli veya 

yemlerin rutubetlenmesi veya başka bir şekilde zarar görmeleri halinde 

yenilenmeleri sağlanmalıdır.


