De hondeteek, een geval apart
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tebestrijdingsbedrijf ingeroepen. Door dit
bedrijf werd in het totale woonblok een
bestrijding uitgevoerd, d.w.z. in de eerder
genoemde ruimten werden bakjes met
lokaas uitgezet. Na ruim een jaar bestrijdingsactiviteiten van het bedrijf volgde
een wat langere periode van rust, maar
helaas de oorzaak werd niet weggenomen met als gevolg dat het probleem
bleef bestaan. Gedurende 20 jaar hebben
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"breuk in huisaansluiting"

de bewoners met regelmaat hinder van
ratten gehad. De gevolgen hiervan waren:
onvoldoende nachtrust, bezoeken aan de
huisarts en het slikken van slaaptabletten.
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Door de huiseigenaar werd een beroep
gedaan op Bouw- en Woningtoezicht die
vervolgens de klacht bij de Afdeling Bestrijding van Dierplagen deponeerde.
Daarna volgde door ondergetekende een
onderzoek ter plaatse. Tijdens het onderzoek ontdekte ik dat bij verschillende wo-
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ningen naast de voordeur de stoep verzakt was. Dit was voor mij aanleiding om
het riolenstelsel en de verzamelputten te
inspecteren. In samenwerking met een
opzichter van Bouw- en Woningtoezicht
en een opzichter van de woningstichting,
werd in alle kruipruimten een onderzoek
ingesteld. Resultaat: veel holen, looppaden, rattenuitwerpselen, vliegjes en enkele kadavers, maar geen riooldefecten.
Mijn advies was: bij de verzakkingen onderzoek door graven, aansluitingen op
verzamelputten inspecteren en zonodig
herstellen. Enkele putten werden tot de
bovenkant van het putdeksel uitgegraven.
Omdat men visueel geen defecten kon
signaleren werden de graafwerkzaamheden gestaakt.
Vervolgens werd door de woningstichting
een bedrijf ingeschakeld dat met een TVcamera het riool op gebreken kon inspecteren.
Via de verzamelputten werd de TV-camera ingevoerd, zodat de eerste defecten
spoedig zichbaar werden. Al snel werd
duidelijk dat de huisaansluitingen door
grondverzakkingen van de verzamelputten waren afgescheurd.
Door deze defecten was er voor de ratten
voldoende ruimte ontstaan om het riool te
verlaten. Na wat graafwerk onder de funderingsbalk verricht te hebben, kwamen
de ratten in de kruipruimte terecht. In de
kruipruimte waren voor de ratten in ruime
mate mogelijkheden aanwezig om via de
spouw boven de plafonds en op zolder te
komen.
Wanneer i.v.m. een rattenprobleem, stank
o.i.d. een rioolonderzoek ingesteld moet
worden is gebleken dat een TV-cameraonderzoek een oplossing kan bieden. Tevens kan dit veel ongemak en kosten besparen.
C.A. Coertjens,
buitendienstmedewerker
Afdeling Bestrijding van
Dierplagen
Rat en M u is, 36 (1) 1988

Summary
THE BROWN DOG TICK, A CASESTUDY
In a house in the province of Zeeland
licks were an unbearable nuisance. The
inhabitants of the house did not know the
reason for their appearance. lt is unusual
that ticks are found in buildings in large
numbers. When identified it became clear
that it was not the Castor Bean Tick, lxodes ricinus L., but the Brown Dog Tick,
Rhipicephalus sanguineus Latreille. The
latter occasionally is imported to the Netherlands. After one control action with
the synthetic pyrethroid cyfluthrin the pest
carne to an end within one month.
Op 3 september van het afgelopen jaar
bereikte de Afdeling Bestrijding van Dier-
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plagen het bericht, dat in een woning in
de provincie Zeeland grote aantallen teken werden aangetroffen. Zonder een
oorzaak te kennen waren de bewoners
hier al ongeveer 4 jaar lang mee geconfronteerd. De teken kwamen voor in de
gehele woning met uitzondering van de
zolder en de hinder nam ieder jaar toe.
Op de muren, achter de plinten, in de
bedden en in de kleding zaten de teken.
Ook,op de hond werden de teken aangetroffen. Soms hadden de teken zich zelfs
op de lichamen van de bewoners vastgezet. Meerdere malen moesten bij de kinderen teken uit de oren en de liesstreek
worden verwijderd. Aanvankelijk werd er
van uitgegaan dat hier sprake was van de
gewone teek lxodes ricinus L., een soort
die door honden wel in de natuur wordt
opgelopen. Deze soort vermeerdert zich

"de hondeteek Rhipicephalus sanguineus"
Rat en Muis, 36 (1) 1988
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echter niet binnen gebouwen. De aantallen zijn daarom ook nooit erg groot als ze
in een gebouw worden gevonden.
Bij mijn onderzoek ter plaatse werden op
de eerder genoemde plaatsen grote aantallen teken gevonden. De bewoners waren nog steeds in het bezit van een hond.
De hond werd inmiddels door de dierenarts behandeld tegen de teken.
Het leek vreemd dat de gewone teek binnenshuis in zulke grote aantallen gedurende het gehele jaar werden aangetroffen. Omdat ik vermoedde dat het om een
bijzondere tekensoort ging, werden exemplaren verzameld en aangeboden aan
een acaroloog (mijten- en tekendeskundige) met het verzoek de teken te determineren.
Zoals verwacht bleek het in dit geval te
gaan om de hondeteek Rhipicephalus
sanguineus Latreille. Een soort die b.v.
wordt aangetroffen in landen rond de
Middellandse Zee en die in ons land in

Chemische middelen

woningen in leven kan blijven en zich kan
ontwikkelen mits een hond als gastheer
aanwezig is. Ook mensen worden door
deze soort lastig gevallen. De mogelijkheid bestaat zelfs dat de hondeteek een
bepaalde ziekte, een rickettsiose, van
hond op hond of van hond op mens overbrengt. Wel zaak dus om de hondeteek
vakkundig te bestrijden.
De bestrijding werd uitgevoerd op 17 september met een middel op basis van cyfluthrin, een synthetische pyrethroïde. Alle
naden en kieren werden behandeld. Bij
controle na 1 maand werden geen levende teken meer aangetroffen. Een overlast
van jaren behoorde daarna gelukkig tot
het verleden.
C.A. Coertjens
buitendienstmedewerker
van de Afdeling Bestrijding
van Dierplagen
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Oude vallen
Summary

omdat de wijze van bestrijden van ratten
en muizen ingrijpend is veranderd.

~

Our department sometimes receives requests for information about old-fashioned rat traps, etc. These old methods of
rat control are abandoned in favor of chemica! control methods.
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Aan onze Afdeling worden weleens verzoeken gericht om informatie over oude
ratten of muizenvallen. Deze verzoeken
komen van verzamelaars die in dit oude
vakgebied b.v. zijn gefascineerd door de
mens achter het werktuig. De maker heeft
van (oude) materialen een apparaat gemaakt en zijn vernuft gesteld tegenover
dat van het dier. Helaas beschikt de Afdeling slechts over summiere informatie

28

1

1

In de loop van de laatste 40 jaar werd
door beroepsmatige ongediertebestrijders in toenemende mate gebruik gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen. Daarom vindt de toepassing van vallen en klemmen bij de beroepsmatige bestrijding van ratten en muizen in en om
gebouwen niet meer plaats en moeten in
het verleden gebruikte vallen e.d. nu als
een curiositeit worden beschouwd. Ook
adviseert de Afdeling Bestrijding van
Dierplagen het gebruik van vallen en
klemmen niet. Behalve de praktische kant
{slechts zelden een volledig resultaat, gevaar voor kinderen, huisdieren, etc.) is er
de faktor dierenleed.
Al is het noodzakelijk ratten en muizen in
en om gebouwen te bestrijden vanuit het
oogpunt van hygiëne en gezondheid, het
is niet nodig dat op een onnodig pijnlijke
manier te doen, b.v. als de klem zodanig
dichtslaat dat het dier niet ineens dood is.
Ook bij toepassing van chemische middelen wordt met dierenleed rekening gehouden. Uit de zg. "aasschuwheid" ten opzichte van acuut werkende giften als thallium blijkt dat de ratten en muizen die
pijnervaring kunnen koppelen aan het
eten van het gif.
Voor de bestrijding wordt door de Afdeling uit de multi-dosis giften de anti-coagulantia geadviseerd. Uit het feit dat bij de
toepassing van deze middelen de dieren
naar de voerplaatsen terugkeren en weer
van het lokaas eten wordt afgeleid dat het
vergiftigingsproces niet onnodig pijnlijk is.
Bij de toepassing ervan wordt gebruik gemaakt van technische hulpmiddelen. Dit
zijn b.v. de voerkisten, voerdozen, voerpotten en voerpijpen.
Inloopvallen

"oude rattenvallen (foto Ned. Openluchtmuseum)"
Rat en Muis, 36 (1) 1988
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Voor onderzoek naar het voorkomen van
resistentie bij bruine ratten (met name in
Twente) en huismuizen wordt door de AfRat en Muis, 36 (1) 1988

deling zonodig wèl gebruik gemaakt van
inloopvallen voor het levend vangen van
de dieren. Het is niet raadzaam om wilde
ratten levend te vangen en dan te houden
als huisdier. Wel kunnen bewoners van
woningen een enkele huismuis met een
inloopvalletje proberen te vangen en de
muizen in het vrije veld weer loslaten.

l.: .~l C h F KltJll

ratten , muizen en mensen

De belangstelling voor de rattenvanger en
zijn attributen heeft in 1979 en 1980 geleid tot de tentoonstelling "Ratten, muizen
en mensen" in het Openluchtmuseum te
Arnhem. De organisator, de heer
E.M.Ch.F. Klijn heeft ook een boekwerkje
met dezelfde naam geschreven. Dit is
voor liefhebbers nog te verkrijgen door
overmaking van f 7,50 (incl. portokosten)
op giro no. 881758 t.n.v. "Ver. Vrienden
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