Een enkele maal krijgen wij op ons ongediertebestrijdingspad ook met één der spitsmuissoorten te maken. Meesta l luidt de klacht dat men zo'n last heeft van soms inderdaad
ondraaglijke stank. De stank wordt veroorzaakt door bij de spitsmuis op de zijden
aanwezige muskusklieren. Het verdrijven van deze geur kan het beste plaatsvinden door
een goede ventilatie (ramen open!).
Omdat er geen middel ter bestrijding van spitsmuizen b~staat (graan_produkten vreten_ ze
niet), is het toepassen van wering verreweg de beste manier van bestnJden. Alle aanwezige
openingen in buitenmuren dienen teruggebracht te worden tot maximaal _0 0,5 cm.
Daarnaast zou men kunnen proberen de dieren te vangen met klapvalletJes (muizeklemmen), waarbij ongezouten vlees als lokaas wordt gebruikt. In de praktijk blijkt echter,
dat dit in lang niet alle gevallen lukt.
Vaak worden uitwerpselen van spitsmuizen voor rattekeutels aangezien. De spitsmuis
produceert namelijk een sliert uitwerpselen, die door de aanwezigheid van onverteerbare
chitinedeeltjes (insektenresten) vrij los van structuur is. Door die losse structuur breekt de
sliert telkens af en ontstaan keutels, die aan de uiteinden niet mooi afgerond zijn, zoals bij
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ratten het geval is, maar breukvlakken vertonen.
Met een loep kunnen in deze uitwerpselen vaak resten van b.v. keverschildJes dmdehJk
onderscheiden worden.
Een geval van schade zonder hinder door stank deed zich voor in een kuikenbroederij. Boven
deze broederij bevindt zich een zolder. Ter isolatie van de broederij is op het plafond, tussen
de balkenlagen van de zolder, een enkele centimeters dikke glaswoldeken aangebracht.
Onder deze glaswoldeken houden zich insekten, vooral kevers, op.
De aanwezige spitsmuizen merkten deze kevers op, waarschijnlijk met behulp van de
reukorganen en groeven ze uit, waarna de maaltijd genuttigd werd. Dit laatste was
duidelijk te zien aan de hand van de achtergebleven keverdelen (vooral dekschilden).
Door de zo ontstane holletjes (zie foto's), die een doorsnede van ongeveer I cm hebben,
vermindert de isolerende werking van de glaswoldeken, wat weer een zeker energieverlies
betekent.
Naast de reeds eerder genoemde weringsadviezen, werd ook advies verstrekt om de
aanwezige oude vogelnesten te verwijderen, omdat enkele van de aangetroffen keversoorten, zoals b.v. de meeltor, zich hierin kunnen ontwikkelen
A. D. Bode, voorlichtingsambtenaar Afd. Bestrijding van Ongedierte

STICHTING VAKOPLEIDING ONGEDIERTEBESTRIJDING

Grote belangstelling

Reeds eerder is in Rat en Muis aandacht geschonken aan de cursussen "Vakopleiding
Ongediertebestrijding", die door bovengenoemde stichting worden verzorgd_. In het
oktobernummer van 1978 (Rat en Muis, jaargang 26, 3e kwartaal) heeft u een mtgebreid
verslag kunnen lezen van de opening van de eerste cursus op 7 september 1978.
Op de openingsdag werd een persbericht verzonden door de Stafafdeling Externe
Betrekkingen van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, waardoor een
aantal dagbladen gewag maakte van het bestaan van cursussen betreffende de bestrijding
van ongedierte. Mede door deze publikaties kwamen vele opgaven van (toekomstige)
deelnemers aan de volgende cursussen binnen bij het secretariaat van de stichting (Postbus
348, Dordrecht).
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De cursisten van het eerste uur volgden nauwgezet de lessen en hebben na een gedegen
voorbereiding op 31 mei 1979 het schriftelijk en mondeling examen afgelegd. De
geslaagden zijn nu als eersten in het land (een primeur voor Europa!) in het bezit van het
vakdiploma ongediertebestrijding. In de wet zullen t.z.t. vakbekwaamheidseisen worden
opgenomen.
Het ligt in de bedoeling, dat er in de periode september I 979-mei 1980 wederom cursussen
worden gegeven, en wel twee cursussen voor de toepasser (A-cursus) en een cursus voor de
leidinggevenden (B-cursus). Deze cursussen worden gelijktijdig gegeven in het Cultureel
Centrum "de Ree horst" te Ede voor niet meer dan in totaal I20 personen. Per groep (A / B)
worden niet meer dan 60 personen geplaatst. De cursusgelden bedragen voor de A-cursus
f500,- (11 à 12 lesdagen) en voor de B-cursus f700,- (17 à 18 lesdagen), inclusief het
lesmateriaal (A- en B-syllabi). Na het volgen van deze cursussen worden de deelnemers
toegelaten tot het examen, waarvoor een zeker bedrag aan examengeld dient te worden
betaald. Om aan het examen deel te kunnen nemen, moet men de cursus hebben gevolgd.
Wegens de wederom grote belangstelling moest er voor de cursussen 1979-1980 een
inschrijvingsstop worden ingesteld. Deze datum is gesteld op 10 juni 1979. Uit het aantal
binnengekomen aanmeldingen worden bij loting gegadigden uit bedrijfsleven en gemeentelijke kringen aangewezen.
Aanschaf syllabi

Voor degenen, die niet kunnen deelnemen aan een cursus bestaat de mogelijkheid de
cursusboeken aan te schaffen tegen betaling. Bestellingen voor deze cursusboeken dienen
zo spoedig mogelijk te geschieden bij de penningmeester S.V.O., Postbus 741, Breda.
Degenen, die zich bij de aanschaf van lesboeken tevens opgeven voor een toekomstige
cursus, krijgeR een reductie op de aanschafprijs. Het betaalde bedrag wordt bij deelneming
aan de curcus met het inschrijfgeld verrekend.
B. T. Bosman

"I~GEZONDEN STUK"

"Even een stukje hoe mensen soms met vergif omspringen.
Het was in september, toen er bij mijn vrouw een dame aan de deur kwam, die een
plastic boodschappentas met vergif aanbood. Deze tas bevatte o.a. I fles thallium, l fles
parathion, 1 fles zoutzuur en 2 doosjes mollendood. Deze mevrouw had last gehad van
mieren. De oplossing lag voor de hand: "aan thallium gaat alles dood dus ook die mieren".
Dus werd wat stroop op een schoteltje vermengd met thallium en dit werd in de keuken
achter een wasautomaat gezet. Toen mevrouw wat later de keuken binnenkwam, zag ze
nog net, dat haar dochtertje van een paar jaar oud met haar vingertje in die stroop zat.
Mevrouw greep het kind, maakte haar mond schoon en vloog met het kind naar het
ziekenhuis, waar de maag werd leeggepompt.
Als mevrouw een paar minuten later de keuken was ingekomen, had de ramp zich wèl
kunnen voltrekken.
Haar man vond, dat ze het spul maar in de vuilnisemmer moest gooien, maar zijzelf vond
het toch verstandiger om het bij de gemeente in te leveren.
Wat ik hier vertel is niet gebeurd op een bedrijf waar met vergif gewerkt wordt, maar bij een
gewoon burger."
Hoogachtend, een gemeentelijke ongediertebestrijder.
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