DIPTERA
Tot de luisvliegen behoren o.a. de vertegenwoordigers van de familie der Hippoboscidae.
Een aantal soorten van deze familie kan vanuit verlaten vogelnesten de woning
binnendringen en aldaar de mensen lastig vallen. De overlast bestaat voornamelijk uit het
"aanprikken" en de daarbij veroorzaakte jeuk en in enkele gevallen uit het nuttigen van een
bloedmaaltijd. In 1979 kwamen diverse klachten over deze luisvliegen binnen, waarbij het
meestal een tweetal soorten betreft, nl. de "gierzwaluwluisvlieg" Crataerina pallida
(Latreille) en de "zwaluwluisvlieg" Stenepleryx hirundinis (Linnaeus).
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HYMENOPTERA
Jaarlijks (zie overzichten, Bos man, 1978, 1979) worden diverse mieresoorten van (sub)tropische origine in gebouwen aangetroffen. Ook in 1979 werd na vele jaren va n
afwezigheid('/) wederom de soort Paratrechina vividula (Nylander) (Formicinae) ontdekt,
afkomstig uit een tweetal plantenbakken, die recentelijk in een bloemenzaak waren
aangeschaft. Na verwijdering der bloembakken waren de mieren uit de woning verdwenen;
onderzoek bij de bloemist leverde niets op. Deze soort komt van oorsprong waarschijnlijk
uit Midden-Amerika en is tegenwoordig over de gehele wereld verspreid. Stärcke (1944)
vermeldt de soort in Amsterdam (Artis, 1925-1927) en uit een dierentuin in 's-Gravenhage.
Uit meerdere objecten (woningen, plantenkas, ziekenhuis) kwamen meldingen binnen over
het optreden van de soorten Tapinoma melanochephalus (Fabricius) (Dolichoderinac) en
Tetramorium bicarinatum (Nylander) (Myrmicinae).
COLEOPTERA
Met de aankoop van meubilair e.d., afkomstig b.v. uit Italië e n Spanje, komt men soms in
het bezit van de boktorresoort Chlorophorus pi/osus Forst (Cerambycidae). De larven van
deze soort leven in het hout van diverse loofhoutsoorten, zoals Tamme kastanje, Robinia,
e.d. en kunnen hun levenscyclus voltooien in het bewerkte hout, zodat de kevers èn de
uitvliegopeningen enige onrust teweegbrengen bij bewoners.
Medio 1979 ontvingen wij een groot aantal kevers, afkomstig uit een lading tapioca, die per
binnenvaartschip naar een veevoederfabriek werd getransporteerd. De kevertjes behoorden tot de soort latheticus oryzae Waterhouse (Tenebrionidae), die zeer algemeen in
de tropen en sub-tropen voorkomt in vnl. granen en tapioca. In Engeland zijn in de periode
1957-1969 540 meldingen binnengekomen over de import van deze "long headed flour
beetle", waarvan ca. 450 meldingen betrekking hebben op de aanwezigheid in granen, die
voornamelijk afkomstig zijn uit Z.O.-Azië (Aitken, 1975). De schade wordt vrijwel
uitsluitend veroorzaakt in verkleinde produkten. Deze kevertjes zijn goed bestand tegen
hoge temperaturen (broei), een lage luchtvochtigheid en hoge COi-concentraties; kortom
uitermate goed aangepast aan de leefomstandigheden in opgeslagen graanprodukten. De
gemiddeld koele omstandigheden in ons land maken het voor deze soo rt onmogelijk zich
hier langdurig te handhaven.

PERMANENTE BESTRIJDING

Tàch winteractie bruine rat
1980/81
De rattenbestrijder. welbekend in de Nederlandse gemeenten, zal veelal het hele jaar door
meer of minder intensief op zijn ronden bruine ratten verdelgen. Ook al gebeurt dit
permanent, dan nog zal verscherpte activiteit gedurende de wintermaanden zeer effectief
zijn. Koude en weinig voedsel maken de ratten kwetsbaarder en onvoorzichtiger. Hun
zwerftochten op zoek naar voedsel strekken zich steeds verder uit van het grondgebied van
hun kolonies, waarbij de dieren vaak in gebouwen binnendringen.
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De winter is dus bij uitstek de tijd aan het publiek medewerking te vragen de aanwezigheid
van bruine ratten te melden, zodat tot een verdelgingsactie kan worden overgegaan.

INVENTARISATIE EN BERICHTGEVING
BESTRIJDING DUITSE KAKKERLAKKEN

Verzoek aan B. en W.

In september j.l. is per brief aan de colleges van Burgemeester en Wethouders van alle
Nederlandse gemeenten weer in overweging gegeven de gemeentelijke ongediertebestrijdingsdienst toe te staan de winteractie-bruine-rat te organiseren; bij voorkeur in de
maand januari 1981. Daarbij is het belang van een deskundige bestrijding benadrukt.
Tevens is daarbij de toezegging gedaan van de zijde van de Afdeling Bestrijding van
Ongedierte desgewenst de nodige adviezen en voorlichting te verstrekken.
Voorts is een appèl gedaan op het eigen initiatief om objecten waar zich ratten kunnen
ophouden, zoals stadsvijvers, open riolen, vuilnisstortplaatsen, e.d. te controleren en waar
nodig tot bestrijding over te gaan. Het spreekt vanzelf dat de bestrijding (uitleg van lokaas
en adviezen ratwering) moet worden uitgevoerd door een terzake deskundige bestrijder.
Het afgeven van lokaas moet met klem worden ontraden. Het ondeskundig toepassen door
particulieren van bestrijdingsmiddelen kan leiden tot gevaarlijke situaties, onvoldoende
resultaten, maar ook resistentie bij de te bestrijden knaagdieren. Het aan derden afgeven
van door de bestrijdingsdienst aangemaakt lokaas is niet alleen ondoelmatig, maar is
tevens in strijd met de Bestrijdingsmiddelenwet.

Voor een effectieve bestrijding van Duitse kakkerlakken is een goede organisatie van
groot belang. BU de inventarisatie is nau\Vkeurigheid vereist. Het is noodzakelUk bU de
behandeling van een klacht betreffende kakkerlakken-overlast in een.flatgebou,..1· ofbedrijf
precies te welen in welke eenheden Duitse kakkerlakken aanwezig zUn, daar al deze
eenheden bij de uitvoering van de verdelgingsactie moeten worden betrokken.
In de praktijk van de bestrijding van Duitse kakkerlakken duiken vaak problemen op, met
name in grote objecten met vele wooneenheden zoals b.v. 0atgebouwen. Bij de
inventarisatie worden bewoners vaak niet thuis getroffen of de bewoner(s) wonen nog te
kort in Nederland om de taal machtig te zijn. Een enkeling " ligt dwars" en wil niet
meewerken; in zo'n geval dient gewezen te worden op het belang van medewerking (belang
medebewoners, volksgezondheid , evt. huurdersverplichtingen van bewoner) aan een
bestrijding in alle wooneenheden waar de insekten worden aangetroffen. Teneinde zoveel
mogelijk bewoners thuis aan te treffen kan voordat de inventarisatie plaatsvindt een
voorbericht aan de bewoners worden gezonden zoals in de volgende modelbrief.

Publiciteit

Aan de winteractie kan de nodige publiciteit worden gegeven door middel van berichtgeving aan de plaatselijke dag- en nieuwsbladen, gratis huis-aan-huis advertentiebladen en
eventueel het gemeentelijk voorlichtingsblad.
Bij de in september verstuurde brief aan Burgemeester en Wethouders is reeds een concept
persartikel bijgesloten. In het artikel kan b.v. ook in het kort genoemd worden, dat men
naar aanleiding van hinder door ander ongedierte bij de gemeente terecht kan. Voorts het
telefoon- en toestelnummer waar meldingen kunnen worden gedaan, desgewenst met
vermelding van de naam van de administratieve ongediertefunctionaris. Ter ondersteuning
van de actie zijn door de Afdeling Bestrijding van Ongedierte affiches beschikbaar gesteld,
en tevens folders tegen kostprijs.
Inzet

Indien voor een bruine-rat-actie personeel wordt ingezet van andere afdelingen kan de
instructie zeer doeltreffend plaatsvinden aan de hand van een "draaiboekje" b.v.
verluchtigd met tekeningen, een nadere mondelinge toelichting en evt. dia's.
De inhoud kan o.m. het volgende bevatten:
- korte puntsgewijze beschrijving van uiterlijk en leefwijze bruine rat;
- sporen van en schade door bruine ratten;
- standaard-bestrijdingsmiddel(en) en hun werking;
- voorbeelden van ratwering.

"Model I.

Aan de bewoner(s) van het woonblok ....................................... .
Geachte bewoner(s)
Naar aanleiding van een ontvangen melding omtrent hinder door ongedierte in uw
woonblok werd door onze dienst vastgesteld, dat deze hinder wordt veroorzaakt door
Duitse kakkerlakken (Ba11ella germanica L.). Na overleg met de huiseigenaar werd
besloten een doelmatige actie ter verdelging van kakkerlakken te organiseren. De
kosten zullen niet aan huurders worden doorberekend.
Een volledig resultaat kan slechts worden bereikt indien bestrijding plaatsvindt in alle
aangebouwde ruimten waar zich kakkerlakken bevinden. De kakkerlakken dienen
stelselmatig als het ware te worden ingesloten dat wil zeggen men werkt van buiten naar
het "centrum" toe.
Alvorens tot de verdelgingsactie wordt overgegaan zal de verspreiding der kakkerlakken geïnventariseerd worden. Het huis-aan-huis-onderzoek in het gehele woonblok
zal plaatsvinden op ................................................... a.s.
U wordt vriendelijk verzocht de betrokken ambtenaren toegang tot uw woning te willen
verlenen en hen op de hoogte te stellen of u wel eens kakkerlakken in uw woning ziet.
hoofd van de dienst,

Door middel van stage bij praktijkgevallen kan de instructie worden afgerond. Ook daarbij
zijn onze voorlichtingsambtenaren desgewenst bereid te assisteren.
Afdeling Bestrijding van Ongedierte.
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(telefoon .......................... )
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