Duidelijk is ook bij deze uitbraak weer gebleken, dat het gezamenlijk huisvesten van runderen en varkens risico's met zich meebrengt, die als bedrijfsrisico's moeten worden beschouwd.
Bestrijding

De ziekte van Aujeszky kan niet worden genezen, evenmin als dat bij andere virusziekten
als mond- en klauwzeer en varkenspest het geval is.
De bestrijding dient zich uitsluitend te richten op preventieve maatregelen. Jonge biggen,
zowel die van aangetaste als niet aangetaste tomen, kunnen met goede kans op succes
worden beschermd door injectie met een antiserum.
Uit een door het Centraal Diergeneeskundig Instituut in samenwerking met de Faculteit
der Diergeneeskunde van de Rijksuniversiteit te Utrecht ingesteld experimenteel onderzoek
is gebleken, dat aan een preventieve vaccinatie van varkens tegen de ziekte vooralsnog geen
waarde kan worden toege~end. Een onderzoek naar de effectiviteit van een dergelijke
vaccinatie bij rundvee is nog gaande.
De veestapel kan op dit moment slechts worden beschermd door hygiënische maatregelen,
zodat smetstofoverdracht wordt voorkomen. Deze maatregelen bestaan uit:
1. het gescheiden opstallen van varkens en runderen;
2. het vasthouden van honden en katten;
3. ratten, muizen en vliegen bestrijden. Vooral de bruine rat heeft een vrij grote actieradius;
4. isolatie van het bedrijf;
5. desinfectiemaatregelen.
Het virus is niet gevoelig voor loog, wel voor zuur en chloramine. Een 2% oplossing van
het laatste heeft in de praktijk bewezen goede resultaten op te leveren.
Om smetstofverspreiding te voorkomen is het voorts belangrijk klinisch zieke dieren af te
zonderen en hun standplaatsen later te desinfecteren.
De ziekte levert geen gevaar op voor de mens, de gevoeligheid voor een infectie met de
smetstof is bijzonder laag gebleken. In de literatuur zijn slechts vier gevallen van besmetting
bekend, waarbij steeds sprake was van op laboratoria opgelopen infecties, die een gunstig
verloop hadden.
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Reuk
De regel dat dierzintuigen het meest gevoelig zijn voor die prikkels, die voor de instandhouding van de soort van essentieel belang zijn, is ook op het reukzintuig van toepassing.
In het bestaan van het insect is de reuk vaak van beslissende betekenis. Veel geslachtsrijpe
individuen leven immers zeer kort, dikwijls maar enkele dagen of zelfs uren en in dit enge
tijdsbestek moeten de partners tot elkaar worden gebracht: via de lokgeur van het wijfje.
En eenmaal samen, stimuleert het mannetje op zijn beurt de paringsbereidheid van de
ander door afscheiding van een speciale geurstof.
Reukwaarnemingen beheersen grotendeels ook het leven van statenvormende insecten:
bijen, wespen, mieren. Niet alleen kennen de familieleden elkaar aan de specifieke nestgeur,
ook op hun zwerftochten langs de grond - en dit geldt in het bijzonder voor de meeste
mierensoorten - vinden ze via de reuk steeds feilloos de weg terug naar het nest. ,,Mierenstraten", soms enkele honderden meters lang, ontstaan doordat een geurspoor wordt
achtergelaten van mierenzuur, afgescheiden door klieren in de punt van het achterlijf.
Mieren zijn uitermate geurgevoelig.
Verlaat een werkster-bij (Apis mellifera) de korf of kast, dan draagt zij wat van de nestgeur mee en daaraan wordt zij bij terugkomst ook direct weer herkend, reeds bij de ingang
van de kast. Die codegeur verschaft haar een ongehinderd entree.
Wil zij haar volksgenoten bijeenroepen, dan verspreidt zij door snelle vleugelbewegingen
een geur die wordt afgescheiden door de klier van Nasanoff, gelegen tussen 2 achterlijfsegmenten.

Vorm der antennen
De reuk is als regel in de antennen gelokaliseerd: vlinders, bijen, wespen, mieren, kevers;
er zijn echter ook insecten die ruiken d.m.v. de pootharen (sommige vliegen: klauwtjes aan
de voet). Al die receptoren bezitten z.g. chemotactische eigenschappen: ze zijn evenals die
van de smaak, in staat chemische stoffen waar te nemen.
Of ook de palpen - tasters van onderlip en onderkaak - die eigenschap bezitten, is niet
met zekerheid bekend.
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Bij nachtvlinders domineert de reuk veelal bij de mannetjes, ofschoon beide seksen hun
antennen benutten bij het speuren naar nectar. Toch zijn die van de mannelijke individuen
beter ontwikkeld omdat er hogere eisen aan worden gesteld: het ontdekken van de fijnverdeelde (want vaak verwaaide) spoortjes van de vrouwelijke lokgeurmoleculen. Vandaar het
opmerkelijke vormverschil van de antennen: die van het mannetje zijn veervormig waardoor
het receptorische oppervlak sterk wordt vergroot (zie afb.).
Veel vlindermannen kunnen de geur van hun wijfje op 800~ 1000 m afstand waarnemen.
Vermelding in dit verband verdient nog de correlatie tussen het vliegvermogen van sommige vlindersoorten en de bouw der antennen. Kunnen beide geslachten goed vliegen, dan
is het verschil in bouw niet zo frappant. Naarmate echter de wijfjes de vliegkunst minder
goed beheersen, zijn de antennen van het andere geslacht groter; het kost de mannetjes
dan immers meer moeite een partner te vinden.
In de antennen van de meikever (Melolontha melolontha) bevinden zich ca. 50.000 uiterst
gevoelige reukcellen; die van de honingbij (werkster) bestaan uit 12 segmenten, waarvan
de laatste 8 uitsluitend in dienst van de reuk. Experimenten van de Oostenrijkse zoöloogetholoog Karl von Frisch (geb. 1886) hebben aangetoond dat, hoewel bijen verschillende
geuren waarnemen, dit vermogen toch minder ontwikkeld is dan de kleurzin.
De honingbij-man bezit één, niet in de reuksector liggend, antennesegment méér dan de
werkster: resp. 13 en I2.

vloeistof, door het mannetje nog wordt waargenomen. En dat het wijfje die stof uitermate
spaarzaam afscheidt, blijkt uit buitenlandse proeven: voor 10 milligram lokstof z~jn niet
minder dan 300.000 vrouwelijke achterlijven nodig.
Lokstoffen kunnen, zoals reeds is betoogd, door mannetjes-insecten vaak op behoorlijke
afstand worden geregistreerd, hetgeen o.m. ook is bewezen door proeven van Nobelprijswinnaar Adolf Butenandt e.a., genomen in 1955 met zijdevlinders (Bombyx mori). De
mannetjes van deze vlinder, die een zeer kort leven geniet, bezitten op elk hunner palmvormige antennen ongeveer 40.000 zeer gevoelige reukcellen, waarmee zij de lokgeur van de
partners op enkele km afstand ontvangen. Bovendien (extra faciliteit van moeder Natuur)
bestaat die lokgeur slechts uit één moleculentype, terwijl de reukcellen van het mannetje
uitsluitend op dit ene type reageren; m.a.w. zijn reuk is gespecialiseerd op één geur.
Hetzelfde loksysteem treft men, behalve bij vlinders, o.m. ook aan bij hommels, fruitvliegjes (Drosophila) en kakkerlakken (Blattidae). Van enkele motsoorten heeft men eveneens de grote waarnemingsafstand proefondervindelijk kunnen vaststellen. Deze bedraagt
bv. bij de mannetjes van de plakker (Lymantria dispar L.) plm. 3.5 km (Collins en Potts,
1932). Van de plakker waarvan de rupsen, evenals die van de nonvlinder (zie pag. 14)

Opmerkelijke gevoeligheid
Bijna onvoorstelbaar is de gevoeligheid van het reukorgaan bij de mannetjes van de bladroller (fam. Tortricidae), vlindertjes waarvan de larven (rupsen) in fruittelerskringen in
zeer kwade reuk staan. Proefondervindelijk is vastgesteld dat van de door een wijfje geproduceerde lokstof een minimaal deel van een milligram, opgelost in één milliliter (0.00 I liter)
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schadelijk zijn voor de bosbouw, is het mannetje bruingekleurd en 1.5 cm lang, het wijfje
2.5 cm, groot, log en wit van kleur met dwarslijnen op de voorvleugels (dispar = ongelijk).
Met genoemde experimenten als basis, is men in 1939 gestart met een onderzoek naar de
mogelijkheid synthetische lokstoffen te bereiden ter gedeeltelijke vervanging van chemische
verdelgingsmiddelen. Dit onderzoek leidde pas 20 jaar later tot de eerste resultaten: zijdevlinder en nonvlinder (Lymantria monacha L.); de rupsen van deze laatste zijn schadelijk
voor alle loofhout, oudere naaldbomen en struiken.

Nauwkeurige plaatsbepaling
Ook veel sluipwespen (lchneumonidae) bezitten een scherpe reuk, zetelend in de antennen.
De in dennenbossen voorkomende Rhyssa persuasoria bv. benut voor het leggen van haar
eieren de larven van de houtwesp Sirex gigas, die zich op veilige diepte onder de schors
van dennen en sparren door het hout boren. De sluipwesp hoort het fijne boorgeluid met
de "oren" in alle 6 voeten, waarna het reukvermogen in de antennen haar in staat stelt
de plaats van de larve nauwkeurig te bepalen. Haar legboor, die dan vaak 5- 6 cm diep
in het hout dringt, werkt daarbij als een injectienaald: het elastische ei wordt door de holle
naald geperst en in de gastheer gedeponeerd.

Rattenbestrijding op
Schiermonnikoog
In verband met het veelvuldig voorkomen van ratten op Schiermonnikoog, werd door de
dienst gemeentewerken aldaar de hulp ingeroepen van onze rayon-ambtenaar, de heer
J. lJsinga in Ulrum. Op diens aanwijzingen werd in november 1973 een algemene actie op
het eiland op touw gezet. Een kort verslag daarvan volgt hieronder van de hand van de
heer Kl. van der Meer van genoemde dienst gemeentewerken; hij is ook de maker van de
bijbehorende foto's.
Redaktie

De sluipwesp Rhyssa persuasoria steek1
een larve aan van houtwesp Sirex gigas.

Er zijn zelfs sluipwespen die d.m.v. het reukzintuig kunnen vaststellen of hun prooi ál is
" bezet", d.w.z. of een andere sluipwespensoort hen is vóórgeweest. Dit is bv. het geval met
de wesp die meelmotlarven (Ephestia kühniella) aantast (R.C. Fischer, 1961).
Opmerkelijk is voorts het reukorgaan van de zg. doodgravers (fam. Silphidae), kevers die
kadavers van andere dieren gebruiken als voedselpakket voor hun larven. Ze kunnen een
dood dier op vrij grote afstand waarnemen; het kadaver wordt "begraven" en als slotceremonie van dit moeizame karwei deponeert het wijfje de eieren erop of ernaast.
Behalve bij het zoeken naar een partner, doen geuren o.m. ook dienst bij de opsporing
van voedselplanten en prooidieren of als waarschuwing voor de nadering van natuurlijke
vijanden.
En tenslotte moet nog gewag worden gemaakt van de geur als verdedigingsmiddel.
Schildluizen (Coccinae), lieveheersbeestjes (fam. Coccinellidae) en veel rupsen, wantsen(Heteroptera) en keversoorten (Coleoptera) produceren een scherpriekende stof of geur die
hun vijanden van het consumeren van de prooi weerhoudt.

G. J. Pop
Afd. Bestrijding van Ongedierte
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Voordat met de eigenlijke rattenbestrijding een aanvang werd gemaakt, is door de dienst
gemeentewerken een huis aan huis onderzoek gehouden en de op deze manier verkregen
gegevens zijn ingetekend op een plattegrond van de gemeente, aan de hand waarvan men
een goed overzicht kreeg van de plaatsen waar de aanwezigheid van ratten was gemeld of
waar zij waren waargenomen.
Hoewel de op Schiermonnikoog toegepaste methode niet de nieuwste is, kan zij hier wel
doeltreffend genoemd worden. Men gaat te werk met gepunte haver gemengd met cumurat
(een cumarine-produkt). De gepunte haver wordt in een oude zaad-ontsmettingstrommel
in de gemeentelijke werkplaats vermengd met cumurat en slaolie in de verhouding van
20 kg haver - l fles slaolie - l kg cumurat. Hierna wordt het op deze manier verkregen
vergiftigde lokaas in plastic zakjes (lunchzakjes) gedaan, die door een ambtenaar van de
dienst gemeentewerken worden uitgelegd tussen allerhande rommel, in rattenholen en op
rattenpaden, waarbij hij een gaatje in het zakje prikt opdat de rat de geur van de haver
beter zal waarnemen.
Om de dag controleert deze ambtenaar de plaatsen waar hij de zakjes gedeponeerd heeft
om te zien of ervan gevreten is. Is dit het geval dan legt hij daar weer een nieuw zakje
neer. Deze behandeling herhaalt zich zolang totdat er niet meer van de inhoud wordt
opgenomen. Duidelijk is nu te merken dat het rattenbestand ter plaatse is afgenomen, een
enkele maal treft men zelfs dode exemplaren aan.
Een andere toegepaste methode is het gebruik van 70 tot 80 cm lange p.v.c.-buizen

( 0 10 en 0 8 cm) welke in een ring om het dorp worden ingegraven c.q. uitgelegd op die
plaatsen waar ratten zijn gemeld of waar sporen van ratten zichtbaar zijn.
In deze buizen worden dan de voor de ratten bestemde zakjes gestoken; het aanvreten
daarvan kan soms 2 tot 3 weken duren, afhankelijk van de tijd die de rat nodig heeft om
aan de buizen te wennen. Het kan zelfs gebeuren dat het zakje in het geheel niet wordt
aangeroerd, maar na verplaatsing van de buis wèl. Vereiste is echter dat het vergif is aangemaakt met verse slaolie; ranzige olie wordt nl. door het ongedierte veel minder grif
opgenomen.
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