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Luxan Mollentabletten (aluminiumfosfide)
• effectief middel ter bestrijding van mollen
• in grasland, akkerbouw- en tuinbouwgewassen, in de volle
grond, sportvelden, dijken en gazons
• reststoffen zijn onschadelijk voor het milieu
• uitsluitend worden toegepast door een bevoegd deskundige

Perfect erop Protexion

Luxan B.V., Postbus 9
6660 AA Elst (Gld.),
Telefoon (0481) 36081 1.

De laatvlieger,
één van de grotere
vleermuizen
De laatvlieger, Eptesicus serotinus, is de op
· een na grootste Nederlandse vleermuissooort
met een lichaamslengte va11 ongeveer 7 cm en
ee11 vleugelspanwijdte t1a11 ongeveer 38 cm. De
laatvlieger behoort, in tegenstelling tot wat
men op grond van zijn naam zou verwachten,
meestal tot de eerste l'leermuizen die in de
avondschemering op jacht gaan.
LAATVLIEGERS ZIJN BEDAARDE
VLIEGERS

VAN VELDHUIJZEN - BOXMEER
.__D_ES_I_N_F_E_C_T_IE_____---'J··········► Ruimten, oppervlakken, open en gesloten watersystemen
ONGEDIERTE BESTRIJDEN J·····:····► Kruipend en vliegend ongedierte en knaagdieren
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HOUTVERDUURZAMEN

I··········►

Preventief, curatief, huiszwam en schimmels

MICROBIOLOGISCH LAB ,..........► Lucht en oppervlakken: kiemgetal, entero, coli, schimmels
.

Water: kiemgetal, entero, schimmels, chemisch

ENTOMOLOGISCH LAB

I··········►

Determinatie van o.a. insecten, mijten en sporen
Gevoeligheidstesten
Speur en ontwikkeling o.a. resistentie-onderzoek·

ONAFHANKELIJK ADVIES

I····.. ····►
.

Probleem-analyse, behandelingsplan, inspectie, lezing, excursies,
second opinion, periodieke uitgave Van Veldhuijzen-lnfo.

Wij, wetenschappelijk medewerker, levensmiddelen-technoloog, laboratorium-analiste,
4 bestrijdingsdeskundigen en 2 bestrijdingstechnici, staan u graag ten dienste.
Telefoon: 0485-571186. Lid NVO (Nederlandse Vereniging van Ongediertebestrijdingsbedrijven).
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SPROTEKTA
Eerste lndustrieweg 1 - Postbus 128 - 4920 AC MADE
Tel. 0162 - 672276 - Fax 0162 - 672277
E-mail: protekta@wxs.nl

Alleen de zeldzame vale vleermuis
heeft nog grotere afmetingen.
Laatvliegers wegen ongeveer 25 gram. De kleur
van de vacht kan variëren van donkerbruin
tot bruinzwart. De
haarpunten op de rug
zijn soms licht okerkleurig glanzend.
Gezicht en oren zijTI
·zwart gekleurd. Na het
uitvliegen kan men ze · in
betrekkelijk open landschap
aantreffen op enkele ki-lometers van
hun dagverblijf. Ze jagen daar met een karakteristieke, nogal rustige vleugelslag boven weilanden, langs bosranden, boven wegen en.brede watergangen. Ondanks hun "bedaarde" manier van vliegen zijn ze met hun brede vleugels zeer wendbaar.
Soms voeren ze korte glijvluchten uit. Vaak jagen ze,
in vergelijking met andere soorten, tamelijk hoog
rond loofbomen. Ze scheren daarbij dicht langs de
boomkruinen en landen zelfs in gebladerte om grote
insecten te verschalken. Als ze in een landschap
jagen waarin weinig bomen staan, vliegen ze soms
vlak boven de grond en landen incidenteel in de
vegetatie om prooi te bemachtigen. Voor zover
bekend voeden laatvliegers ,zich voornamelijk met
nachtvlinders en grote kevers, zoals Mei- en
Junikevers, maar ook mest- en loopkevers die op de
bodem worden bemachtigd. Vaak houden laatvliegers zich op bij brandende straatlantaarns waar zij
zich voeden met de insecten die door het licht worden aangetrokken.

VOORTPLANTING
In mei verzamelen de vrouwtjes zich in kraamkolonies. Deze kolonies zijn meestal klein en bestaan

doorgaans uit 15 tot 30 dieren. De vrouwtjes krijgen
één jong per jaar dat meestal in de tweede helft van
juni geboren wordt. Binnen een maand na de
geboorte zijn de jongen zover uitgegroeid dat ze
hun eerste vliegpogingen kunnen ondernemen.
Ongeveer twee weken daarna gaan ze zelf hun voedsel zoeken. Vanaf dat moment begint de kraamkolonie uiteen te yallen en begin september is er meestal
niets meer van de kolonie te bespeuren. Tot in okto. ber worden laatvliegers nog in het veld gezien.

VERBLIJFPLAATSEN IN DE ZOMER
Voorzov_er bekend gebruiken Iaatvliegers in ons land
altijd gebouwen als zomerverblijfplaats. In deze
gebouwen verblijven zij meestal in grote ruimten
waar het warm, droog en donker is, zoals kerkzolders, hoewel ze ook regelmatig in spouwmuren
gevonden worden. De in- en uitvliegopeningen
kunnen zich bevinden van de onderste dakrand tot
in het topje van het verblijf. Ook worden open
stootvoegen in een gevel nogal eens gebruikt als inen uitgang van het verblijf. Soms zijn de openingen ietwat groezelig gekleurd en
gemarkeerd door uitwerpselen.
Door het opvallend grote formaat_ van deze uitwerpselen,
met een diameter van onge. veer 3 mm, is vaak met
enige waarschijnlijkheid de
aanwezigheid van laatvliegers vast te stellen. Evenals
bij andere inheemse vleermuissoorten verraden laatvliegers regelmatig hun aanwezigheid door hun luidruchtig
gedrag dat zij kort voor het uitvliegen vertonen. Het uitvliegen van een
kolonie gebeurt doorgaans binnen 30 minuten
nadat het eerste dier is uitgevlogen.

VERBLIJFPLAATSEN IN DE WINTER
Het vinden van laatvliegers tijdens de winterslaap is
een toevalstreffer. Er wordt aangenomen dat ze
bijna allemaal in gebouwen overwinteren en dat ze
zich daarin als eenlingen zo goed verbergen dat ze
vrijwel onvindbaar zijn. Slechts eenmaal is in ons
land een groepje van overwinterende laatvliegers in
een huis gevonden. Bij verbouwingen of afbraak
van gebouwen komt er soms een te voorschijn. In
de Zuid-Limburgse mergelgroeven worden ze sporadisch gevonden.

WEITELqKEBESCHERMING
De laatvlieger is wettelijk beschermd. Klachten over
overlast van laatvliegers komen regelmatig voor,
maar veel minder dan over de gewone dwergvleermuis. Ook de klachten bij laatvliegers mogen niet
worden verholpen door de dieren te doden, te verstoren, te vangen en eventueel daarna te verplaatsen of
hun verblijfplaatsen ontoeganke- ► ►
lijk te maken.
► pag. 2 3
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◄ vervolg van pag. 21

LAATVLIEGER EN HONDSDOLHEID

Muraka:
Als hygiëne een voo-rwaarde is.
Iedere dag opnieuw doen bedrijven, instellingen,
horeca-ondernemers, en hun leveranciers, hun uiterste best om het de klanten naar de zin te maken. Niet
alleen de kwaliteit van eet- en drinkwaren is hierbij
bepalend; maar ook de ambiance waarin de service
verleend wordt. Een gezellige, hygiënische omgeving
doet nu éénmaal meer genieten van eten en drinken.
Eén van de zaken waar u dan liever niet mee te maken
krijgt, is ongedierte. Besmetting door ongedierte is zo
gebeurd. Bijvoorbeeld door het binnenbrengen van
een partij besmette goederen of grondstoffen. Het is
belangrijk dat u erop kunt vertrouwen dat deze
besmettingen snel en deskundig worden bestreden.

Muraka bv houdt zich al bijna 35 jaar bezig met
bedrijfshygiëne. Onze serviceverlening is steeds afgestemd op de laatste ontwikkelingen op hygiënegebied.
Deze jarenlange ervaring in vele branches biedt onze
opdrachtgevers een betrouwbare garantie als hygiëne
een voorwaarde is.

Muraka bv
De Stoven 13-15, 7206 AZ Zutphen
Tel. 0575-522030, Fax 0575-522432
E-mail: info@muraka.nl

Ruim 15 jaar is bekend dat laatvliegers in Europa
besmet kunnen zijn met een hondsdolheidvirus
(rabies). Bij andere Europese vleermuissoorten komt
hondsdolheid aanzienlijk minder voor dan bij de
laatvlieger of is daarbij nog niet gevonden. Het
hondsdolheidvirus bij Europese vleermuizen is
van een andere type dan het klassieke hondsdolheidvirus dat bij vossen en honden kan
voorkomen en levert aanzienlijk minder risico's
op voor de volksgezondheid dan het klassieke
hondsdolheidvirus. Er zijn geen gevallen bekend
dat mensen of huisdieren zijn overleden na een
beet van een laatvlieger met hondsdolheid. Toch is
het aan te raden om voorzichtig te zijn met het hanteren van laatvliegers.
Omdat het voor de meeste mensen niet altijd eenvoudig is de verschillende vleermuissoorten van
elkaar te onderscheiden, is het beter dat men voor
alle vleermuizen de volgende gedragsregels in acht
neemt:

/4=J

• vermijd direct contact met vleermuizen, hanteer
ze niet als dit niet nodig is en laat u niet bijten;
• verwijder vleermuizen die op een ongebruikelijke
plaats zijn gevonden voorzichtig en uitsluitend
met handschoenen aan.

Foto: Gids van de Vleermuizen
van Europa, uitg. Tirion
Laatvliegers die
zich in spouwmuren bevinden en met rust gelaten
worden, zullen geen hondsdolheid op mens en
huisdier overbrengen. Besmette dieren zijn niet
agressief en vallen niet aan. In kolonies waarin zich
·hondsdolle laatvliegers bevinden, overleven de
meeste dieren de besmetting. Mogelijk wordt bij
deze dieren weerstand tegen hondsdolheid opgebouwd. (Met dank aan: dhr. P.H.C. Lina)
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waren wij op zoek naar de
grootste gemene deler
tussen de getancje
graankever en de
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goede spoor gezet, terwijl de
oplossing toch vr~j simpel was. De officiële naam van de
getande graankever luidt Oryzaephilus surinamensis L.; de surinaamse kakkerlak heet Pycnoscelus surinamensis L. Hun overeenkomst is dus te vinden in de naam! Het ontstaan van die toevoeging
'surinamensis' vindt hoogstwaarschijnlijk zijn oorsprong in het feit dat
de naamgever beide monsters destijds uit Suriname ontvangen heeft.

De nieuwe prijsvraag. Van rosse woelmuizen, Clethrionomys glareolus, is bek.end dat
zij geïnfecteerd ku~n~n zijn met ee:' vi:Us waarvan zij zelf niet ziek w~rden maar dat ~ij
:.//: :.,· ~fP:,1:f .
wel hun hele leven b11 zich dragen. Vra direct contact, de luchtwegen, urine, speeksel of uitt}: ..J·:F· werpselen kunnen zi{ de men~ met dit virus b~smette:'. De rosse woelmuis ~erblijft in loofrijke
' ;:;,t~(i :·· :t
bossen en parken en dnngt 's winters soms woningen bmnen. Vaak treft het v,rus kampeerders
;,:,~-\;.f._fl of bosarbeiders die intensiefgrondcontact hebben gehad. Ook voor proefdierverzorgers en medewer:~·: ~ '••tr kers van dierplaagbestrijdingsdiensten geldt een verhoogd besmettingsrisico. Infecties met het virus
.,...•.;,t·
_; ,'.
leiden tot griepachtige verschijnselen, maar kunnen in ernstiger gevallen leiden tot koorts, buikpijn,
·-;}_~lt;f~-,~¾_.: bloedingen en zelfs shock en nierfunctiestoornis. Hoe noemen we dit virus? (Een tip: het virus ontleent zijn
~,).:;_\',·,1.·./;,,1/;
naam aan een rivier in Korea.)
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U kunt uw oplossing '.ot 31 oktober 2001 schriftelijk d?orgeven aan het KAD,
t.a.v. mevr. W.B.E. Buddmg, Postbus 350, 6700 AJ Wagenmgen.

Onder de goede inzenders wordt een boekenbon t.w.v. f?S,- verloot.
In DIERPLAGEN Informatie 4 2001 wordt de uitslag bekendgemaakt.
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