Onder ongunstige weersomstandigheden als koude en regen ( 1977 en 1978) wordt de cyclus
verstoord waardoor de plaag wellicht nu in het 4e jaar (voorjaar 1979) zal plaats vinden.
Tot nu toe zijn in 1978 zeer weinig meldingen van veldmuisschade door de Afdeling
Bestrijding van Ongedierte ontvangen, zodat 1978 wat dat betreft "rustig" is. Wellicht geeft
1979 een ander beeld te zien.
Meldingen over schadelijke aantallen veldmuizen (zo mogelijk over de laatste 5 jaren)
worden door onze Afdeling gaarne telefonisch of schriftelijk ontvangen.
R.I.N.
Waarnemingen van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer toonden aan dat in 1974 en 1977
plaatselijk populaties veldmuizen aan hun "top" zaten. Deze waarnemingen werden gedaan
bij het onderzoek van nestkasten.
In 1977 zijn veel resten van veldmuizen gevonden; in 1978 zijn vnl. resten van andere
prooidieren zoals vogels gevonden.

ONGERUST OVER ONSCHULDIGE ROUWVLIEGJES

Veel telefoontjes

Op diverse bureaus van gemeentewerken in den lande en bij de Afdeling Bestrijding van
Ongedierte te Wageningen regende het telefoontjes van mensen die zich belaagd voelden
door zwarte vliegjes, welke na onderzoek bleken te behoren tot de familie der rouwvliegen
(Bibionidae).
Tegen gevels en ramen, op klimplanten, op auto's en vooral op lindebomen werden
honderden tot duizenden vliegjes aangetroffen. Door openstaande ramen kwamen ze de
huizen binnen en bij woningen waar zich openingen in de buitenmuur (b.v. bij
raamsponningen en ventilatieroosters) bevonden drongen ze ook wel binnen.
Aan onze Afdeling werden 22 monsters met verzoek om advies gestuurd. Uit NoordBrabant in de periode 24 augustus tot en met 8 september totaal 16 monsters. Uit Limburg
een tweetal klachten resp. op 28 augustus en 5 september. Uit Gelderland evenseen tweetal
op 4 september. Op 8 september arriveerde een monster uit Groningen. Het laatste monster
kwam op 11 september uit Gelderland.
Een tweetal telefonische meldingen op 28 en 29 augustus uit Noord-Brabant en een
krantenbericht op 24 augustus uit Zeeland doen vermoeden dat het ook daar rouwvliegen
betrof.

Dilophus sp., een rouwvliegensoor1
Voorkom schadelijk geknaag

De mogelijkheid van schade door veldmuizen blijft te allen tijde aanwezig, zodat
regelmatige controle op het vóórkomen van veldmuisgatjes in weilanden, boomgaarden,
graslandpercelen, etc. en tijdige bestrijding d.m.v. crimidinekorrels (in de holen te
deponeren) geboden is.
A. Balkstra.
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Geen bestrijding doch wering

Hoewel er verschillende soorten tot deze familie der rouwvliegen behoren, blijkt het in ons
land voornamelijk de soort Dilophus febrilis L. te betreffen.
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Er treden twee generaties per jaar op. De volwassen insecten vliegen in mei en juni en
wederom in augustus en september. Zij worden soms in grote aantallen op allerlei planten
en andere objecten aangetroffen, zonder echter enige schade te veroorzaken. De larven
leven in de grond en voeden zich onder normale omstandigheden met organisch afval,
zowel van plantaardige als van dierlijke herkomst. Bij zeer talrijk optreden kunnen de
larven in sommige jaren gaan vreten aan de ondergrondse delen van levende planten. In het
bijzonder grasland kan hiervan onder bepaalde omstandigheden in het vroege voorjaar
ernstig te lijden hebben. In de loop van april, meestal in het begin van deze maand, vindt
verpopping der larven plaats en is de schade dus afgelopen.
De vliegen worden in grote aantallen aangetrokken door sommige bloeiende planten en
door planten, struiken of (linde-)bomen, die bedekt zijn met honingdauw, een afscheidingsprodukt van bladluizen.
Het massale optreden van deze rouwvliegen is in het algemeen een verschijnsel, dat slechts
enkele weken duurt. Het binnendringen in woningen kan worden voorkomen door goed
sluitende horren voor geopende ramen aan te brengen.
Het bestrijden van deze vliegen, die overigens in dit stadium geen enkele schade
veroorzaken, met behulp van insecticiden moet worden afgeraden, omdat het géén
afdoende en blijvende oplossing biedt.
Afdeling Bestrijding van Ongedierte.

De ratten bevolkten de varkensschuur in grote aantallen, hetgeen moge blijken uit het feit
dat de balken van het dak op vele plaatsen zwarte looppaden vertonen en zelfs overdag J 5 à
20 ratten waarneembaar waren.
De ratten werden reeds lange tijd bestreden met lokaas gemengd met warfarin, waarvoor ze
zoals bekend minder gevoelig zijn, vandaar de mogelijkheid tot hun grote aanwas.
Nadat werd overgegaan op een ander middel, zijn reeds 130 dode exemplaren gevonden,
zodat de familie naar verwachting binnenkort van haar ongewenste kostgangers verlost zal
ZIJn.

ONGEDIERTE IN DE PERS
DE TELEGRAAF
(11-8-1977)
Man ernstig ziek na steek van wesp

ZWARTE-RAT-JACHT
De Heer N. J. Groot, voorlichtingsambtenaar van de Afdeling Bestrijding van Ongedierte,
werd bij zijn bezoek ter advisering van de bestrijding van zwarte ratten door een gezin in
Noord-Brabant verblijd met de hierbij afgedrukte foto. Trots tonen 6 zoons de oogst van de
door hen op één avond met knuppels gedode ratten.

Een 41-jarige inwoner van Lunteren moest gisteren in zorgwekkende toestand worden
overgebracht naar het Streekziekenhuis in Bennekom, nadat hij door een wesp was
gestoken. De man - J. M. - was bezig een wegberm te maaien, toen het diertje hem in zijn
nek stak. Vermoedelijk is er gif direct in de halsslagader terechtgekomen. M. viel na de steek
bewusteloos op de grond.
DE TELEGRAAF
(24-6-1977)
Meisje aan dood ontsnapt dank zij Agatha Christie

Een scène uit een detective van Agatha Christie heeft het leven van een meisje gered, dat
een Londens ziekenhuis was opgenomen na een mysterieuze vergiftiging te hebben
opgelopen.
Artsen in het ziekenhuis slaagden er niet in te ontdekken om welk vergif het ging. Het 19
maanden oude meisje was de dood nabij, toen een verpleegster onverwacht de oplossing
vond.
Zittend naast het ziekbed, las zij een van Agatha Christie's laatste boeken 'Pale Horse' toen
zij zich realiseerde dat de vergiftigingsverschijnselen, daarin beschreven, dezelfde waren als
die bij het meisje.
Zij waarschuwde een arts, dat het misschien om een thallium-vergiftiging ging. En nieuwe
proeven bevestigden dat. Het meisje werd gered.
De arts die zich met de zaak heeft beziggehouden, dr. Victor Dubowitz, vertelde gisteren:
"We waren de wanhoop nabij, totdat de verpleegster plotseling met haar idee kwam". Het
meisje, dat uit Qatar in de Perzische golf komt, had de vergiftiging in haar vaderland
opgelopen.
"Wij hadden nooit aan thallium gedacht, omdat men het hier niet meer gebruikt, maar in
Qatar wordt het nog steeds gebruikt voor het doden van insekten."
Het meisje is inmiddels naar huis teruggekeerd en is dank zij Agatha Christie weer
volkomen genezen.
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