
ORIGINAL 

Cel monitoringu: 

- rozpoznanie obecności i określenie gatunku szkodnika oraz zlokalizowanie miejsc jego 

występowania, 

- oszacowanie wielkości populacji szkodnika na podstawie odczytów z urządzeń monitorujących 

oraz oznak występowania, 

- zmian liczebności populacji szkodnika w czasie, w terenie i w obiektach Zakładu, 

- określenie skuteczność działań korygujących, o ile np. wcześniej zastosowane zabiegi nie 

przyniosły oczekiwanego rezultatu, 

- określenie skuteczności wdrożonych procedur awaryjnych (= interwencyjnych), 

- wskazanie naturalnych wrogów szkodnika i potencjalnych szkodników (mysz może być 

najgroźniejszym szkodnikiem po wytępieniu szczurów), 

- określenie warunków, które doprowadziły do powstania problemu: dostępny pokarm 

(niewłaściwe składowanie odpadków), woda (kałuże), kryjówka (zbędne składowiska odpadków 

i rumowisko), itp., 

- określenie decyzji i praktyk ludzkich, które wpłynęły na zmianę liczebności populacji 

szkodników i na skuteczność programu ich zwalczania (np. sąsiednia budowa, zmiany w 

ukształtowaniu terenu, świeżo założony skład złomu na terenie Zakładu, itp.), 

- określenie, czy zmiany pogodowe (np. związane z porami roku) wpływają na skuteczność 

zwalczania szkodników, a jeśli tak, to jak (np. obfite opady, ciężka zima: mniej kryjówek, 

utrudniony dostęp do pokarmu). 

TRANSLATION 

Monitoring objectives: 

- recognizing the presence of identified pest species as well as locating places where they appear 

- estimating the pest population size on the basis of results from monitoring devices and 

evidence of their presence 

- changes in pest population size over time in the area and premises of the Firm. 

- determining the effectiveness of corrective action, for example compared with earlier 

preventative actions which did not have the expected result 

- determining the effectiveness of implementing emergency interventional procedures 

- indicating natural enemies of pest and potential pests (mice may be a worst pest problem after 

eradicating rats) 

- indicating conditions which lead to problems: access to food (improperly stored waste), water 

(pools), caches (unnecessary waste and debris piles), etc., 

- indicating decisions and practices  from human resources which have changed the pest 

population size efficiency of the extermination program (e.g. construction, changes in the 

terrain, freshly created pile of scrap metal on the Firm’s premises, etc.), 

- determining if changes in weather (e.g. due to the seasons) influences the effectiveness of 

exterminating pests and if so in what way (e.g. severe precipitation, extreme winter: fewer 

hiding places, difficulty locating food). 


