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LiJmvallen zorgen
voor onnodig lijden

10

Het gebruik van lijmvallen voor monitoring van insecten is een algemeen
geaccepteerd gebruik. Anders ligt dat
wanneer lijmvallen worden ingezet
om zoogdieren te vangen.
KAD Wageningen pleit voor alternatieven en vindt de wetgever achter zich.
DIER-ON-VRI EN DE LIJK
Huismuizen zijn van nature nieuwsgierige dieren.
Mits op de goede plaats neergezet, zal het dan ook
niet moeilijk zijn om ze met behulp van lijmvallen
of lijmplanken te vangen. Eenmaal vastgeplakt,
kunnen de muizen geen kant meer op en sterven ze
van honger en dorst. Een levend wezen dat geen
eten meer krijgt maar nog wel drinkwater, kan het
nog enige tijd uithouden. Maar zonder drinkwater
treden spoedig uitdrogingsverschijnselen op met de
dood tot gevolg. Er zijn voorbeelden van huismuizen die met de poten op lijmplanken -yastzaten en
in doodsangst elkaar aanknaagden , ook hun nog
levende soortgenoten! KAD Wageningen doet een
dringend beroep op een ieder om dit dierenleed te
voorkomen. Ten eerste zi jn huismuizen warmbloedige dieren met gevoel. Ten tweede bestaan er prima
alternatieven met een even grote 'pakkans'!
Inloopvallen vormen een geschikt alternatief. Er
zijn verschillende goede types in de handel (zie
foto's). Klapvallen in een muizenkistje blijken in de
praktijk ook goed te voldoen. Mocht de bestrijding
van huismuizen desondanks geen succes opleveren,
voorkom dan tijdig excessen en neem contact op
met KAD Wageningen.
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VERBOD VERWACHT
Op 25 mei van dit jaar zijn in de Staatscourant de
regels gepubliceerd ter bescherming van in wild
levende planten- en diersoorten, de nieuwe Floraen Faunawet. Onder de algemene verbodsbepalingen vinden we alle middelen met lijm, bedoeld voor
het doden of vangen van o.a. huismuizen en vogels,
ongeacht of de lijm gesmeerd zit op planken, karton
of stokken. De artikelen van deze nieuwe wet moeten officieel nog op een later, bij Koninklijk Besluit
nader te bepalen, tijdstip in werking treden. De eerste uitwerking van de wet is neergelegd in conceptvorm onder de titel 'Besluit schadebestrijding dieren'. Zodra dit in werking treedt, zal hierop dieper
worden ingegaan in DIERPLAGEN Informatie, uw
eigen vakblad.

NOG EEN TIP TOT SLOT
Voordat de vangmethode bepaald wordt, is het raadzaam om eerst na te gaan welk type voer de muizen
graag opnemen. Uit lokaaskeuzeproeven in praktijken laboratoriumsituaties komt de volgende top-4
naar voren:
type lokaas

opname

1. witzaad (kanarie)
2. zangzaad (WM)
3. tropisch zaad (WM)
4. havervlokken

93,0%
93,5%
88,3%
80,0%

