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treden. Aan de overzijde van de weg
waaraan het complex ligt, loopt een kanaal.
Nu was het zo, dat veel mensen die hun
hond kwijt moesten, het adres aan het kanaal wisten te vinden. Alle aangeboden
honden werden liefdevol opgevangen in
het gebouw en in enkele gebrekkige onderkomens zoals bestelbusjes en oude
caravans.
En, u begrijpt het al, veel honden moeten
ook veel eten. Het reguliere voedsel in de
vorm van brokken vormde een te grote
belasting voor de portemonnee van de eigenares. Veel betalende klanten had zij
kennelijk niet. Voor de ongeveer 200 honden die na verloop van tijd aanwezig waren, werd volop gebruik gemaakt van bij
restaurants overgebleven voedsel. Dit
standaard menu werd door de honden dagelijks verorberd. Maar ook zij aten niet
iedere dag hun bordje leeg, omdat het
aanbod groot was. En u raadt het al, 's
nachts ligt het voedsel er voor de ratten.
Regelmatig kwamen bij de gemeente dan
ook meldingen binnen van voorbijgangers die ratten op en rond het erf zagen
lopen.
Een (on-)hebbelijkheid van de kennelbezitster was, dat zij niemand op haar terrein toeliet. En ook al zou dat toch lukken,
dan is het nog de vraag of een of meerdere honden de bezoeker de toegang
niet zouden beletten.
Met andere woorden, een rattenbestrijder
kwam het terrein niet op en aan het uitvoeren van een bestrijding van ratten
werd door de betrokkene geen medewerking verleend. Gelukkig was het complex
op aanzienlijke afstand van andere bebouwing gelegen, zodat klachten van buren niet werden ontvangen.
Er werd regelmatig overlegd tussen verschillende diensten om tot een oplossing
voor deze onhoudbare situatie te komen.
Echter, voordat deze werd gevonden gebeurde er iets waardoor oplossing voor
de problemen in zicht kwam. Op een
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Een voorzichtige berekening leert ons
dat, naast de 200 honden en enig ander
kleinvee, ongeveer 700 ratten het terrein
bevolkt hebben.
Uw hond een rattenvanger?
Deze les leert ons in elk geval dat dat niet
altijd opgaat.
AD.Bode
buitendienstmedewerker Afdeling
Bestrijding van Dierplagen

Summary

IS YOUR DOG A RAT CATCHER?
When a kennel with 200 dogs was evacuated, more than 700 dead rats were
found alter a deratization. Some dogs
catch rats bul this example shows us that
not all dogs do so.

MONSTERS OPSTUREN
nacht verhuisde mevrouw de kennel met
al haar bewoners naar elders.
Dat was voor de betrokken gemeente het
sein om een grote schoonmaakactie te
starten.
In zeer korte tijd werd ca. 700 m 3 vuil afgevoerd. Tijdens deze grote schoonmaak
konden ongeveer 100 bruine ratten worden gedood. Een vakbekwame terriër was
niet bij de hand. Geconstateerd werd dat
ratten zich overal in het gebouw en in alle slootkanten hadden gevestigd.
Onmiddellijk werd ook op een groot aantal plaatsen lokaas uitgezet, bestaande uit
gepunte haver, bereid met verse slaolie
en gemengd met warfarin poederconcentraat 0,5%. In totaal bedroeg dat ca. 77 kg
lokaas.
In 1,5 week tijd is hiervan naar schatting
65 kg opgenomen.
"Omgerekend" moet dat door 250 - 450
bruine ratten zijn gebeurd. Hierbij is uitgegaan van een gemiddelde opname van
30 - 50 gram lokaas per dag en de aanname dat bruine ratten ca. vier dagen
achtereen van het lokaas op moeten nemen om er dood aan te gaan.
Tijdens de ontruiming zouden er overigens nog zeker honderd ratten aan de
haal zijn gegaan.
Rat en Muis, 38 (2) 1990

-

Dagelijks komen er heel wat inzendingen
bij de Afdeling Bestrijding van Dierplagen
binnen van uiteenlopende vorm en inhoud. Het komt nogal eens voor dat de afzender moet worden teleurgesteld, omdat
niet verteld kan worden waar het om ging.
De inhoud was dan blijkbaar "aan de
wandel" gegaan.
Van sommige op het oog stevige kunststof filmverpakkingsdoosjes wipt het deksel er gemakkelijk af. Vooral als de verpakking uit een dunne envelop bestaat
gebeurtdatnogaleens. Hetdekselzou
dus met plakband moeten worden vastgeplakt.
Overigens scheuren enveloppen nogal
eens als er een doosje in wordt gestopt.
Lucifersdoosjes waar iets zwaars op terecht komt "piepen open" als ze worden
ingedrukt. Ook deze met plakband dichtmaken.
Als er in bovengenoemde gevallen levende beestjes in zaten wandelen deze soms
tot schrik van de dames van de administratie er dan alsnog uit.

ren tijdens de verzending vaak worden
platgedrukt en niet meer kunnen worden
gedetermineerd.

Doe insekten of mijten niet los in een enve lop. Als de envelop kapot gaat, zijn levende beestjes snel daaruit verdwenen.
Een veel belangrijker punt is, dat de die-

omdat de pootjes, voelsprieten en andere
uitsteeksels dan rommelig door elkaar
zijn gaan zitten en de lijm een goede
waarneming onmogelijk maakt.

Rat en Muis, 38 (2) 1990

Mijten en insekten worden ook onherkenbaar als er plakband overheen is geplakt,

49

1

1

1
Laat in een doosje voor verzending van
insekten of mijten geen restanten van andere materialen zoals vloeistof, meel, e.d.
achter. Met name mijtensoorten en kleinere insekten worden daardoor bijna geheel onherkenbaar.
Gebruik voor het opsturen van monsters
bij voorkeur een standaardformulier
("moedervel"); veel gemeenten en bedrijven gebruiken het al. De onderstaande
gegevens zijn van belang en kunnen de
determinatie vaak versnellen en/of vereenvoudigen:
- vindplaats(en) en ruimten in woning of
bedrijf
- nadere omschrijving van de vindplaats
- aantallen/ hoeveel per dag worden gevonden
- duur van de hinder
- schade en soort aangetast materiaal
In de meeste gevallen is het noodzakelijk
om meerdere exemplaren te onderzoeken. Stuur dus zo mogelijk 5 of 6 exemplaren op.
De beantwoording kan, afhankelijk van
drukte of vakantie, 2 tot 7 dagen duren.

plaren worden gevonden ten Zuiden van
Apeldoorn, bij Nijmegen en Breda.

van belang want:
- het voorkomt gebruik van verkeerde
bestrijdingsmiddelen
- het voorkomt overtollig gebruik van
een bestrijdingsmiddel, omdat men
weet waar de schuilplaatsen zijn die
moeten worden behandeld
- het voorkomt toepassing van bestrijdingsmiddelen in gevallen waar blijkt
dat wering of fysische bestrijding vo ldoende is.
Het zoveel mogelijk voorkomen van het
gebruik van bestrijdingsmiddelen is een
bijdrage aan de milieuzorg.

Het vliegend hert is in ons land wettelijk
beschermd. De maatregel is vooral genomen om verzamelaars ervan te weerhouden ze te vangen. Natuurlijke lee/gebieden van de kever zijn niet beschermd. De
larven van het vliegend hert leven van
vermolmend hout, zoals hakhoutstobben
in de eikehakhoutcultuur. Kolenbranders
gebruikten de takken om er houtskool
van te branden. Eekschillers gebruikten
~

-----,,-

A.Balkstra

lnsects that have to be identified must not
be damaged. When the sample is not
packed carefully, it will be impossible for
the entomologists of the department of
Pest Control to perform a proper identification of the sample.

PLAAGDIEREN IN DE PERS

HET VLIEGEND HERT IS IN ONS LAND
BIJNA UITGESTORVEN

Het vliegend hert is onze grootste keversoort. Zijn formaat doet niet onder voor
50

Bewerking van "Actie voor bescherming
van kerkuilen" uit NATUUR EN MILIEU
14/ 3 MAART 1990 en de brochure "Kerkuil" van de Nederlandse Vereniging tot
Bescherming van Vogels.

KERKUIL

SENDING SAMPLES OF INSECTS BY
MAIL

vliegend hert (Lucanus cervus).
foto Stichting Vakopleiding
Ongediertebestrijding

Bewerking "Door de natuur met Henk van
Halm"

Door het onderhouden van hakhoutbosjes in een ononderbroken cyclus kan een
geschikt leefgebied worden gemaakt voor
het vliegend hert. Net als het knotten van
wilgen door vrijwilligers van natuurverenigingen kan ook voor bovengenoemd doel
actie worden ondernomen.

Summary

Soortbepaling van insekten en mijten is

TROUW
(9 december 1989)

men. Dit doen ze door het gewicht van
hun gewei, noodgedwongen rechtop. Het
gewei wordt door de mannetjes gebruikt
in hun gevechten om een wijfje. De larven
doen 3 tot 5 jaar over hun ontwikkeling.

dat van veel opzienbarende tropische
soorten. Zijn enorme geweiachtige kaken
meegerekend kan een mannetje wel 7,5
cm. halen. Wie zo'n beest wil tegenkomen
in onze bossen moet beseffen dat de
kans erg klein is.

de bast in de leerlooierijen. Zoals bij het
knotten van wilgen krijgen de eikestobben er een steeds bredere, deels vermolmende kop door. De onderzoeker Reclaire vermeld dat in 1924 in Silezie in enkele
eikestompen ca 1500 larven van het
vliegend hert werden aangetroffen.

Het dier is in Nederland nog niet uitgestorven. De afdeling entomologie van het
instituut voor Taxonomische Zoologie in
Amsterdam vermeldt, dat af en toe exem-

Vliegende herten voeden zich met het
sap dat uit gewonde eiken vloeit. In juni,
juli en augustus vliegen de kevers op
warme avonden om de toppen van bo-

Rat en Muis, 38 (2) 1990

-

Rat en Muis, 38 (2) 1990

Van de kerkuil die in Nederland een algemene broedvogel was bleef er na de
strenge winter van 1963 van de naar
schatting 3.000 paartjes maar enkele tientallen over. In de jaren zestig veranderde
veel in de landbouw o.a. door grootschaligheid. Houtwallen verdwenen, graanvelden maakten plaats voor maïsvelden. Het
hal/natuurlijke cultuurlandschap waaraan
de kerkuil gebonden iS verdween. Daardoor verdwenen ook de muizen grotendeels en waren er onvoldoende prooidieren voor de kerkuil om zich te handhaven.
Broedgelegenheid verdween, want door
restauraties, sloop en opknapbeurten
werden kerktorens, boerderijen en schuren ontoegankelijk gemaakt. Onderzoekers als Sj. Braaksma en D. de Bruin ontdekten, dat de kerkuil ook in nestkasten
wi lde broeden. In samenwerking met boeren werden door vrijwilligers van vogelwerkgroepen nestkasten geplaatst in
schuren en rustige bijgebouwen. Omdat
een aantal kerkuilen van de nieuwe nest51
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