Meer insekten

Door de Stafafdeling Externe Betrekkingen van het Ministerie van Volksgezondheid en
Milieuhygiëne te Leidschendam, is aan de Rijks Voorlichtingsdienst, Afdeling Tentoonstellingen te Wateringen het verzoek gedaan voor de Afdeling Bestrijding van Ongedierte
een nieuwe stand te ontwerpen. De inrichting en opzet is door de ontwerper de heer
Lengt on van de R. V.D. in samenspraak met de Afdeling Bestrijding van Ongedierte nader
uitgewerkt. De opzet was om de stand op verschillende formaten te kunnen opstellen
(standaard 4 x 8 m, met als variant-mogelijkheden 3 x 10 en 5 x 6 m).
Losse, op zichzelf staande eenheden en onderling verwisselbare panelen verhogen de
aanpasbaarheid. Naast de bekende ratten en muizen is enige aandacht besteed aan hun
natuurlijke vijanden en aan bestrijdingsmiddelen; doch het grootste accent is gelegd op de
insekten.
De foto's van de insektenpanelen zijn in kleur uitgevoerd en aandacht is besteed aan enkele
van de vele tientallen insektensoorten waar de bestrijder van ongedierte mee te maken
krijgt. Per paneel of groep van panelen zijn enige insektensoorten bij elkaar gebracht
volgens onderstaande ruwe indeling:
- hinderlijk door hun veelvuldige en/ of hardnekkige optreden in gebouwen en kunnen
gezondheid bedreigen (b.v. kakkerlakken, faraomieren, vliegen);
bijten. steken , veroorzaken jeuk (b.v. wespen, steekmuggen, teken, vlooien, wantsen);
beschadigen materialen, te weten textiel (b.v. tapijtkeve rs, motten, of hout zoals
houtworm en huisboktor);
voorraadaantasters (b.v. broodkevers, meelwormen, rijst- en graanklanders, cacaoen meelmotten);
- van buiten komend, (b.v. onschuldige lieve-heers-beestjes, pissebedden, vele keversoorten, enz.).
De stand, die vo ldoet aan de huidige eisen zal in de komende jaren wederom een aantal
malen per jaar op diverse tentoonstellingen in ons land worden opgesteld, alwaar door
onze voorlichtingsambtenaren t.a.v. het "ongedierte" zal worden geadviseerd.
A. Balkstra

DE VOLKSKRANT
( 22 januari 1979)
Een bruid "kost" 25 dode ratten

Op Midden-Java heeft een districtsbestuursambtenaar bepaald, dat daar een huwelijk pas
kan worden gesloten als de bruidegom 25 dode ratten heeft ingeleverd. Volgens een
plaatselijk blad, Berita Buana, geldt deze bepaling voor een district in het gebied van
Arjewinagun.
Een ander onderdeel van de campagne tot bestrijding van de ratten, die elk jaar grote
schade aan de rijstoogst toebrengen, is dat leerlingen van lagere scholen na schooltijd elke
dag drie ratten moeten vangen.
In Pekalongan, aan de noordkant van Midden-Java heeft een districtshoofd de eretitel
" rattenbestrijder" gekregen, nadat onder zijn leiding twee miljoen ratten waren gedood,
aldus het blad.
DE TELEGRAAF
(9 februari 1979)
Stakingen veroorzaken rattenplaag in Londen

LONDEN, vrijdag - Achttien dagen nadat de Londense vuilnismannen in staking zijn
gegaan, beginnen de ratten de riolen te verlaten om zich te goed te doen aan de bergen
huisvuil op pleinen en in straten. Zelfs vergif, dat verspreid is door de gemeentearbeiders
kan de ratten niet langer weghouden en gisteravond zonden de autoriteiten van
Westminster, het centrum van Londen, voor de eerste maal een ploeg rattendoders erop
uit.
ALGEMEEN DAGBLAD
( 17 maart 1979)
Hans Uylenburg. De binnenhuisarchitect Hans Uylenburg is bestuurslid van de Consumentenbond. Wie wat te vragen heeft over zijn artikelen kan hem schrijven. Adres: Graaf
Florislaan 33, Bussum.
Wees insekten te vlug af: organiseer een hor

Ongedierte in de pers
NED. DAGBLAD
(30 oktober 1978)
In antwoord op vragen van de vaste Tweede Kamercommissie voor milieuhygiëne ter
voorbereiding van de begrotingsbehandeling heeft minister Ginjaar van volksgezondheid
en milieuhygiëne o.m. het volgende verklaard:
De fo lders, films en televisiespots, die de overheid verspreidt en uitzendt over ongediertebestrijding lijken goed aan te slaan, zo meldt minister Ginjaar, gemiddeld hebben per
duizend inwoners tien mensen klachten over ongedierte aan de overheid doorgegeven.
terwijl de TV-spots die in januari van dit jaar zijn uitgezonden tot een zeer groot aantal
meldingen over ongedierte hebben geleid.
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Het zal niet lang meer duren of de eerste zoemende en stekende insekten dwarrelen onze
huizen weer binnen. Dan wordt het jachtseizoen met spuitbus, vliegestrip, mepper of oude
krant weer geopend.
Een hoop ergernis kan voorkomen worden door horren in ramen en deuren te plaatsen. Ze
zijn er in alle soorten en maten. Steek nu vast uw voelsprieten uit en wacht niet te lang met
kopen ( of maken). Er zijn maar een paar mooie dagen nodig voor een invasie van kersverse
kruipers en vliegers. Hierbij alvast een paar hor-typen (met toepassing) en een overzichtje
van de gangbare prijzen.
Rolhorren

De naam zegt het al: een hor die opgerold kan worden in een bak boven het raam. Om de
hor voor het raam te spannen moet het gaas (net als een rolgordijn) uit de bak naar beneden
getrokken worden. Aan de zijkanten sluit een geleiderail de hor insekten-dicht op het
raamkozijn aan. Hetzelfde gebeurt aan de onderzijde door een afsluitbare onderlat.
Rolhorren kunnen zowel op als in een kozijn worden gemonteerd. Bovendien is het
mogelij k om de insektenwering zowel binnenshuis als buitenshuis te bevestigen,
afhankelijk van de manier waarop het raam opengaat.
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Scharnierende horren
Ook deze hor-soort kan op en in het kozijn vastgemaakt worden. De speciale scharniertjes
maken het mogelijk het hor-raam in zijn geheel weg te laten (bijvoorbeeld om het 's winters
op te bergen).
Een scharnierende hor heeft als voordeel dat je hem net als een raam open kunt doen,
bijvoorbeeld om een stofdoek uit te slaan. Wie dat niet nodig vindt kan een uitneembaar
gaasraam met een paar veerstiften in het kozijn monteren. Dat blijft de hele zomer gesloten.

Deuren
Ook voor keukendeuren, terrasdeuren en andere ingangen zijn horren in de handel. Zo zijn
er draaiende en schuivende deuren in alle soo rten en maten.
Een andere oplossing en bovendien goedkoper, is het kralengordijn. Maar zo'n gordijn
houdt minder insekten tegen dan een hordeur. Voordeel is echter dat je er zó door naar
binnen (en naar buiten) loopt.
Wie helemaal goedkoop uit wil zijn kan natuurlijk zijn horren zelf maken. Gaas en latjes
zijn voor weinig geld in elke doe-het-zelf-winkel te koop. Er gaat echter wel veel tijd zitten
in het precies pas maken van zo'n eigen insektenwering. Daarom moet er nu al mee worden
begonnen om het kruipende en vliegende volkje voor te kunnen zijn.

DOOR DE KLOK GERED
Uit "PRELEKTA" van 27-10- 1978 volgen hieronder enkele passages uit het artikel
,,Kraakactie in O,·erasselt".
Een medewerker van de meterafdeling van een elektriciteitsbedrijf meldde, dat in een
transformatorhuisje een mierennest was opgebouwd. Een unieke vondst welke werd
gedaan tijdens de werkzaamheden van het verzetten van de klokken die de straatverlichting
sturen, welke in verband met de invoering van de zomertijd moeten worden aangepast.
Op bijgaande foto is te zien, dat de diertjes een niet ongevaarlijke omgeving hadden
uitgezocht. Het nest had nl. al zulke vormen aangenomen, dat het bijna een verbinding
vormde tussen een aardstrip en een fase-aansluiting. Als verbinding tot stand was
gekomen, zou het vo lgende hebben plaatsgevonden: een overslag, een klap, duizenden
slachtoffers onder de mieren en de lichten in de buurt uit. Daarom werd het nest
voorzichtig geliquideerd. Tijdens deze afbraak kon men de duizenden mieren in de weer
zien, die trachtten de eieren in veiligheid te brengen. Boven het nest op een laagspanningsrek bevond zich een hele kluit aan elkaar geschroeide mieren. Vermoedelijk werd bij de
verkenningstochten een doorverbinding tussen aarde en een stroomvoerend deel tot stand
gebracht. Het geleidingsve rmogen was blijkbaar voldoende om een overslag te doen
plaatsvinden. Het nest van de mieren (vermoedelijk de soort Lasiusfuliginosus Latr.) was
volledig opgebouwd uit zandkorrels, die met een soort kleefstof aan elkaar geplakt waren.
Het geheel bevatte een doolhof van gangetjes waardoorheen de mieren zich verplaatsten.
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Fo10 Pro vinciale Gelderse Elektriciteits Mij, Arnhem.
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