zakking dient de huiseigenaar, en op openbaar terrein de gemeente (c.q. een ander openbaar lichaam) de gebreken te la ten herstellen.

Kelderraam
Indien het glas van een kelderraam o.i.d. stuk is, dan zal herstel daarvan meestal zijn
begrepen in het onderhoud dat de gebruiker moet laten verrichten (glasverzekering).

ongedierte wordt aangetrokken. Als gevolg daarvan ontstaan dan problemen, veelal ook
met omwonenden welke overlast ondervinden van stank, ratten, muizen, vliegen en wespen
(soms kakkerlakken). Een frequente vuilafvoer en een goed beheer van afvalcontainers is
noodzakelijk. De buiten opgestelde _c ontainers dienen afgesloten te worden gehouden met
deksels en bij voorkeur na iedere lediging zorgvuldig te worden gereinigd.

A. Balkstra

Anti-activiteit

PRAKTIJK TIPS
Uit de praktijk blijkt, dat een aantal plaatsen kunnen ontsnappen aan de directe
waarneming, zodat de aanwezigheid van ongedierte niet wordt geconstateerd en "hot
spots" (,,probleemplekken") in een gemeente kunnen ontstaan. Het volgende uit de praktijk
van de heren D. P. Kempe en A. D. Bode, voorlichtingsambtenaren van de Afdeling
Bestrijding van Ongedierte.

Ratten aan walkanten van waterwegen
Bij rivieren, kanalen e.d. komt het veelvuldig voor dat ratten zich nestelen aan/in de
walkanten die achter en bij de daaraan gelegen bedrijfsgebouwen en woningen zijn gelegen.
Deze ongewenste situaties zijn alleen goed te beoordelen vanuit een boot op het water. De
betrokken gemeente zou de controle op het voorkomen van ratten aldaar in een routineonderzoekschema kunnen inpassen en waar nodig tot bestrijding overgaan.
Indien het stroomgebied door diverse gemeenten loopt, zouden de betrokken gemeenten
een opruimingsactie in gezamenlijk overleg dienen uit te voeren.

Ratten op industrieterreinen
Nabij gebouwen vindt vaak langdurige opslag van (grof) afval en (verpakkings-)materialen
plaats, ook tegen gebouwen aan. Het onderhoud van de terreinen is veelal onvoldoende,
zodat ruige begroeiing ontstaat en daardoor extra schuilplaatsen voor ongedierte. Indien
zich in de directe omgeving geen woningen bevinden, zal de gemeentelijke dienst belast met
de ongediertebestrijding via die weg geen meldingen omtrent de aanwezigheid van aldaar
gevestigde ratten ontvangen.
Periodieke inspecties op de aanwezigheid van ratten zijn ter plaatse gewenst, onafhankelijk
van klachten. Ongewenste situaties kunnen worden getoetst aan de desbetreffende artikelen
van de Gemeentelijke Bouwverordening en/ of clausules van de geldende hinderwetvergunning; gebruikers c.q. eigenaren van de desbetreffende panden en percelen kunnen door
de gemeente worden bericht omtrent daaruit voortvloeiende noodzakelijk te nemen
maatregelen.

Ongedierte bij winkelcentra
Bij winkelcentra vindt de opslag van afvalstoffen veelal achter de winkelpanden plaats.
Deze opslag en afvoer laat kwalitátief én kwantitatief vaak te wensen over, waardoor
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In een bepaald gebied werden ter bestrijding van de bruine rat streekacties uitgevoerd. Alle
mogelijke objecten o.m. tuinderijen, waar bruine ratten konden voorkomen werden
bezocht. Waar dit nodig was werd lokaas uitgelegd. Voor aanvulling van de voerplaatsen
werd I kg lokaas aan de desbetreffende tuinder overhandigd onder het motto "Het wordt
door hen goed gebruikt!"
Echter: het aan derden afgeven van zelfaangemaakt lokaas moet met klem worden
ontraden en is in strijd met de Bestrijdingsmiddelenwet.
Dat dit zonder meer afgeven van lokaas bovendien weinig zinvol is, moge blijken uit de
resultaten van een inzamelingsactie van (landbouw) gifrestanten door de Algemene Boerenen Tuindersbond. Bij de inzameling werden, zo mogelijk, de verschillende bestrijdingsmiddelen per soort vergaard. Van het rattengif verzamelde men een hoevçelheid gesloten,
dus nimmer gebruikte, zakken waarmee 3 containers van 500 1 geheel werden gevuld.
Derhalve .... !

Uit: Der Praktische Schädlingsbekämpfer, 30e jaargang, nummer 3, maart 1978, blz. 23.

VERSPREIDING VAN TEKEN DOOR TREKVOGELS

Meer dan 5 miljard trekvogels zijn jaarlijks twee keer op reis tussen Europa en hun
zuidelijke overwinteringsgebieden. Bij deze vogeltrek worden ook parasieten over !an.den
en continenten getransporteerd. In samenwerking met het Instituut voor Parasitologie van
de Diergeneeskundige Hogeschool te Hannover en de vogelwacht Helgoland werden meer
dan 10.000 trekvogels, die op Helgoland werden gevangen om te worden geringd, op het
voorkomen van teken onderzocht. Hierbij bleek, dat meer dan 10% van alle vogels teken bij
zich droegen. De hoogste aantallen kwamen voor bij een bergvink die 80 teken had.
Bij dit onderzoek werden zes verschillende tekensoorten aangetroffen, waarvan drie
soorten tot dusver in Duitsland nog niet bekend waren. Een interessante samenhang leverde
vergelijking van de verbreiding van teken in Europa en de trekwegen van de vogels op. Alle
tekensoorten die werden gevonden zijn als overdrager en ook als bron van virussen,
bacteriën en protozoa bekend. De mogelijke overbrenging en verspreiding van teken en
ziekteverwekkers wordt verder onderzocht. Bijzondere belangstelling gaat uit naar het
ontstaan van teken populaties in natuurlijke gebieden in Europa, waar zich de verschillende
micro-organismen kunnen vestigen en handhaven.
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