VIER PRAKTIJK-TIPS

De methode Frank
In zijn "Die feldmammologische Unterscheidung vari Feldmaus und Erdmaus" (1953) wijst
Frank op de methode die bij ornithologen sinds lang werd toegepast t.b.v. een juiste identificatie van hun waarnemingsobjecten, nl. aan de hand van veldornithologische kenmerken:
karakteristieken van biotoop, uiterlijk en beweging, gedrag en geluiden; en niet meer, zoals
voordien, uitsluitend aan dode dieren: afmetingen en schedelonderdelen. Deze laatste
methode vond nog allerwegen toepassing bij het onderzoek van kleine zoogdieren; Frank
noemt dit de "methode der differentiaal-diagnostiek van gebit- en schedelkenmerken".
Enerzijds lag de oorzaak van die beperking in de vrij spaarzame waarnemingsmogelijkheden t.a.v. kleine zoogdieren in het veld, anderzijds ontbrak het ten enenmale aan gedetailleerde veldbiologische gegevens.
Dat het samenstellen van een dergelijke veldbiologische kenmerkentabel zeer wel mogelijk
is, werd aangetoond aan het voorbeeld van twee nauwverwante en uiterlijk weinig verschillende woelmuizen: veldmuis en aardmuis. Bovendien twee veroorzakers van haast identieke
schade, hetgeen een duidelijke onderscheiding ook praktisch noodzakelijk maakte i.v.m. de
bestrijding. Zo had vóór 1953 (we citeren nog steeds Frank) de Duitse bosbouw de in de
miljoenen lopende schade door muizenvraat aan jonge boomcultures, constant aan de veldmuis toegeschreven, terwijl in feite collega aardmuis de hoofdschuldige was. Een onjuiste
bestrijdingsmethode was het gevolg en het resu ltaat nagenoeg nihil. Franks onderzoek van
een groot aantal schadeobjecten bracht hem tot de overtuiging dat de aardmuis verreweg de
voornaamste vernieler was. Een sterke aanwijzing zag hij in het herbebossingsprogram van
het Schotse Hoogland, dat door massaal optreden van aardmuizen grotendeels was mislukt.
Sinds 1929 kende men daar periodiek terugkerende "aardmuisjaren": 1929, 1932, 1935,
1938 en de schade trad steeds op in jong naaldhout (Schind!er, 1953).
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1. Ratten en muizen in kuilvoer
Het aantal kuilen met gesneden mais bestemd voor veevoer, neemt steeds toe. De ervaring
leert dat dit trekpleisters zijn voor ratten die op diverse plaatsen gaten m de afdekkmg
maken met het gevolg dat bij de gaten grote rotte plekken in de mais ontstaan. Om te
voorkdmen dat de ratten zich ingraven, is het nodig rond en bij de kuil lokaas uit te leggen
zodra de mais ingekuild is. Overigens zal het vaak blijken, vooral als er reeds gaten in de
kuilen zitten, dat het niet makkelijk is de ratten te bestrijden en dan zal wel eens gezocht
moeten worden naar een lokaas dat ook in een dergelijk geval goede resultaten geeft.
Een vereiste is ook dat men de mais die tijdens het kuilen gemorst wordt opruimt zodat,
als er ratten komen, deze in eerste instantie geen mais vinden maar wel het uitgelegde
lokaas. Zelf heb ik diverse maiskuilen gezien (waar lokaas uitgelegd was) zonder schade
van ratten.

Ratten en muizen komen ook vrij veel voor en veroorzaken soms grote schade in kuilen
van voederbieten winterwortelen, rode bieten enz.
Dit kan men vo~rkomen, maar dan is het noodzakelijk om, zodra men de producten inkuilt en vóór het afdekken met stro, riet of plastic, te zorgen dat er bv. op een kUII van
20 m lengte een 50-tal pakjes met elk ongeveer 100 gram lokaas uitgelegd wordt. Gebleken
is dat dit zeer goede resultaten geeft.
In kuilen die lange tijd onder winterdek lagen, kwam weinig of geen schade voor.
Met weinig moeite kan dus veel schade voorkomen worden.
Voor de bestrijders die hun werk op het platteland uitoefenen, zij opgemerkt dat percelen
mais en bieten extra aantrekkelijk zijn voor ratten, ook nadat er geoogst is; dus houd ze
in de gaten.

Hoewel de bestrijding van de aardmuis hier verder buiten beschouwing blijft, moet
alleen worden gewezen op het belang van de bescherming der natuurlijke vijanden; roofvogels en uilen, maar ook vossen, dassen, wezels en hermelijnen kunnen in sommige gevallen de muizenpopulaties decimeren. D.w.z. dat zij een bestand van normale dichtheid in
evenwicht kunnen houden; ze zijn echter geenszins in staat een eenmaal ingetreden
bestandsexplosie te beteugelen.
G. J. Pop
Afdeling Bestrijding van Ongedierte

CU!Jij steLLen u uoor
Met ingang van 1 oktober j.l. is, naast de heer D. W. Langeveld, een 2e technisch hoofdambtenaar bij onze afdeling aangesteld, nl. de heer J. W. Koenders (56), voorheen werkzaam
bij het Rijksinstituut voor Natuurbeheer te Arnhem.
Standplaats van de heer Koenders zal Wageningen zijn.
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2. Voerkistjes voor muizen (zie foto volgende pag.)
. . ..
Muizen kunnen veel schade veroorzaken in diverse bedrijven. De vraag 1s d1kw11ls: waar
en hoe kunnen we het lokaas uitleggen? Deze moeilijkheid doet zich speciaal voor bij de
bestrijding van muizen in graanpakhuizen, levensmiddelenbedrijven of fabrieken. Bij het
gebruik van cumarine-haver bestaat nl. het risico dat -~~ m~izen met de h~ver gaan. morsen.
De heer Suurd uit Dirksland vond voor deze moe1h1khe1d een oplossmg. HIJ timmerde
kistjes waarin het lokaas kan worden gedeponeerd. Deze eenv?_udige vo~rkistjes kunne~
van oud hout worden vervaardigd en zijn aan voor- en achterz11de voor21en van een vnJ
hoog uitgespaarde opening, waardoor de muis gedwongen wordt in het ki~tje te gaan..
In enkele bedrijven werden hiermee proeven genomen: een graanpakhuis, koekfabnek en
een dierenwinkel. Het resultaat was geweldig. De kistjes werden in hoeken en onder stellingen geplaatst. Om het geheel aantrekkelijker te maken, werd de haver die als lokaas
gebruikt werd, voorzien van een klein beetje poedersuiker.
.
De opname van het lokaas uit de kistjes was veel beter_dan wanneer het los werd Uitgelegd;
bovendien kunnen andere dieren (vogels bv.) nu met b1J het lokaas komen.
Zelf heb ik e.e.a. verschillende keren gecontroleerd en ik ben van mening dat de heer Suurd
met dit kistje een goede oplossing heeft gevonden voor de bestrijding van muizen.
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3.

Een mengmolen

Bij de U.T. Delfia te Maarssen trof ik de hierbij afgebeelde mengmolen aan.
Voor hen die kleine hoeveelheden lokaas moeten mengen, dacht ik, een goede oplossing.
De trommel bestaat uit een plastic bak of emmer met deksel. Het molentje is eenvoudig
uitgevoerd; misschien biedt het idee nog andere mogelijkheden.
Mijn bezwaar geldt alleen de overbrenging, die om een goede menging mogelijk te maken,
vertraagd moet worden door bv. twee tandwielen of kettingwielen aan te brengen.
Naar ik hoop een idee voor hen die nog steeds mengen in een emmer of iets dergelijks
en op deze manier door het toch altijd wel stuiven van het poeder dit ook inademen.
Voor de bestrijder een oplossing, voor de hoofden van dienst de moeite waard er even
extra aandacht aan te schenken.

Mengmolen U. T. Delfia, Maarssen.
4.

De foto's van de mengmolen werden door de directie van de U.T.D. beschikbaar gesteld;
ze zijn gemaakt door de heer Potters.

•
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Ratten op stortplaatsen

Het verdelgen van ratten op stortplaatsen is dikwijls een vergeten zaak; op plaatsen waar
men het wel probeert, is het veelal moeilijk om goede resultaten te krijgen; men gebruikt
dan vaak haver als lokaas. Dit 1 ij k t het beste middel.
De moeilijkheid is echter dat er op stortplaatsen nogal eens huishoudelijke afvallen
(etensresten) aanwezig zijn, die door ratten erg aantrekkelijk worden gevonden. Het is dus
bij de verdelging zaak om een lokaas te gebruiken dat minstens even, zo niet méér attractief
voor het ongedierte is. Haver voldoet in het algemeen als zodanig niet zo goed, omdat de
rat bij een gevarieerd aanbod, altijd eerst het beste eruit zoekt en er daarna dan voor de
haver meestal geen ruimte meer in zijn maag is.
Betere resultaten bereikt men doorgaans met vlees- of visafval. In gevallen waarin dit
evenwel, om welke reden ook, niet of niet in voldoende mate verkrijgbaar was, heb ik
geadviseerd nertsenvoer als lokaas te gebruiken. Voor het ramen van de benodigde hoeveelheid, kan ik het beste een voorbeeld uit de praktijk aanhalen.
In een kleine gemeente trok de bestrijder 2 à 3 maal per week met een flinke hoeveelheid
haver naar de stortplaats; resultaat enkele dode ratten. Zelfs de uitleg van enkele
honderden kilo's haver had niet het gewenste gevolg. Na onderzoek bleek de oorzaak het
storten van veel visafval; de ratten hadden de haver niet nodig, vis vonden ze lekkerder.
Ik heb toen nertsenvoer als lokaas geadviseerd. De hoeveelheid was, gezien de vele ratten,
moeilijk vast te stellen; onze gedachten gingen uit naar ongeveer 1500 kg. Om de gehele
rattenpopulatie te verdelgen, bleek ruil11 3000 kg nodig te zijn; de stortplaats was niet
groter dan 150 x 25 m.
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De opzichter, die ik later over de gehouden actie sprak, was tevreden over het resultaat.
Hij stelde dat één uitleg van 250 kg nertsenvoer beter resultaat gaf dan honderden kilo's
haver. De kosten waren niet gering, maar als men met haver was doorgegaan, zouden de
kosten hoger en de resultaten minder zijn geweest.
Dit is geen uitzonderingsgeval; er zijn meer van deze voorbeelden bekend. Om de geschetste
moeilijkheden te voorkomen, is het nodig de stortplaats goed onder controle te houden en
zonodig advies te vragen; veel tijd en kosten worden op die manier bespaard.
Ook worden op stortplaatsen wel goede resultaten bereikt door zonnepitten als lokaas te
gebruiken.
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HET VADERLAND
(2/ 10/73)
Rat-streek
Lichtenvoorde - Een rat was er de oorzaak van dat een deel van de Gelderse plaats
Lichtenvoorde dit weekeinde zonder elektriciteit kwam te zitten.
Het knaagdier was in een transformatorhuisje gekropen en had daar kortsluiting veroorzaakt. Het dier overleefde zijn kennismaking met de elektriciteit niet.

DE TIJD
(16/ 3/ 72)
Ratten oorzaak van explosie
Utrecht, 16 maart - Een onderzoek van het gemeentelijk energiebedrijf in Utrecht heeft
uitgewezen dat de gasontploffing en de brand die dinsdagochtend vroeg een benedenwomng
in de Rhijnvis Feithstraat totaal vernielden, is veroorzaakt doordat ratten de bodem
hadden ondergraven onder de hoofdtoevoerleiding buiten. Deze was gescheurd en daarna
gebroken. Het gas stroomde onder de vloer van de woning waarin een kolenhaard stond
te branden, die explodeerde.

•

Diapause bij insecten
In "Rat en Muis" van mei 1973 komt in de rubriek "Het insect in de pers" een mededeling
voor: ,,Daglicht dodelijk voor insecten", met o.m. de volgende passage: ,, Wanneer de
dagen in het najaar korter worden, gaan de larven van veel insecten in een diapause over,
een toestand die gelijkt op die van de winterslaap".
In de ontwikkeling van een insect kan een periode voorkomen waarin de groei stilstaat en
die in alle stadia (ei-larve-pop-imago) kan optreden: de diapause, die vele maanden tot
langer dan een jaar kan duren. Kenmerkend ervoor is de intens vertraagde stofwisseling
tijdens de gehele duur van de diapause: vnl. een verminderd zuurstofverbruik met als gevolg
een schaars opteren van de voedselreserve (vet).
Een diapause kan door uitwendige omstandigheden worden veroorzaakt: temperatuursdaling
(winter), lage vochtigheidsgraad (droogte) of voedselgebrek, dan wel door inwendige factoren, onafhankelijk van het milieu. Meestal is er sprake van een combinatie van beide invloeden. Het einde van de diapause treedt gewoonlijk niet direct na wijziging van de uitwendige omstandigheden in. Naar men algemeen aanneemt, spelen bij dit vraagstuk hormonen een belangrijke rol.
In de insectenwereld is het verschijnsel van bijzondere betekenis m.h.o. op het voortbestaan
van de soort. Het diapauseren vergt weinig energie, waardoor ook zeer onbehaaglijke
weersinvloeden beter kunnen worden weerstaan.
Redaktie
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DE TIJD
(25 / 8/ 73)
Minder bevoogding

Prof. Joffre en zijn medewerkers van de universiteit van Vermont hebben aangetoond , dat
ratten die geen vat hebben op hun omgeving en deze niet hebben leren beheersen, opgroeien
tot angstige, ,,geëmotionaliseerde" volwassenen. Dit resultaat kan nu op de mens worden
overgebracht. Het suggereert dat volwassen mensen, wie als kind geleerd werd de consequenties van eigen daden te zien en te begrijpen en dus met de dingen uit hun eigen omgeving te leren omgaan, veel minder kans hebben om tot bezorgde, angstige individuen op
te groeien dan degenen die onderworpen werden aan overmatige " bevoogding" en bemoedering en zo " overvoorzichtig" zijn opgevoed. Deze mensen kunnen de gevolgen van hun
daden niet goed overzien en kunnen het verband tussen eigen activiteiten en de consequenties van die acties in hun leefmilieu niet meteen vatten. Net als de proefratten staan
zulke individuen min of meer "verloren" in de maatschappij. De onderzoekers vonden ook,
dat ratten die pas werden geplaatst in de experimentele kooien na de speentijd geen verschillen in angst en emotionaliteit vertoonden met de controle-exemplaren. Dit doet
vermoeden dat het effect een kwestie van ontwikkeling kan zijn en geeft nieuw voedsel
aan de gedachte dat zulke gegevens uit dierexperimenten inderdaad overgebracht kunnen
worden op de mens. De observaties van Joffre zouden als basis kunnen dienen voor het
grootbrengen van kinderen.
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