Voorplaa/
Bij de winteractie ook attent zijn op zwarte ratten (Ra/lus ra/lus L.). Zij blijven actueel!

(Reeds gepubliceerd in Entomologische Berichten, Deel 41, 1. VI.1981)
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ABSTRACT. - Annoying or injurious mites and insects in and near bui ldings in 1980.
Complaints concerning three new and other interesting species in the Netherlands in 1980
are reported. A mite spec ies Cheyle1iella blakei Smiley, an ant species Lasiu.1· emargina1us
(Oliver) and another ant species Parar rechina sp. were recorded for the first time. Some
details are given on the numbers of complaints on the firebrat Thermobia domes1ica
(Packard), the biscuit beetle Stegobium paniceum (Linnaeus) and the spider beetlc species
Gibbium ps)'lloides (Czempinski).
INLEIDING
In 1980 kwamen wederom vele klachten (ca. 2100) binnen over allerlei lastige of schadelijke
geleedpotigen. Een drietal soorten is zeer waarschijnlijk nieuw voor de Nederlandse
entomofauna binnenshuis; van enige andere soorten worden bijzonderheden vermeld over
voorkomen, leefwijze, schade e.d .
ACARI (PROSTIGMATA)
Een gezin met twee jonge kinderen klaagde over ernstige huidirritatie, die ontstáan was na
de aanschaf van een Perzische poes. Op de poes werden kleine lichtgele beestjes
waargenomen. Het bleek hier te gaan om de mijtesoort Cheyle1ie/la blakei Smiley (Smiley,
1970), waarvan bekend is, dat ze bij voorkeur voorkomt op de z.g. Perzische katten. Bij de
mens is deze mijt facultatief parasitair. Ter oplossing van het probleem is de poes
behandeld met een daarvoor toegelaten preparaat op basis van lindaa n. Na deze
behandeling was de overlast verdwenen.
THYSANURA

Overname van artikelen of gedeelten daarvan slechts na toestemming van de redactie.

Van de in ons land in gebouwen voorkomende twee soorten franjestaarten, te weten het
Zilvervisje Lepisma saccharina Linnaeus en het Ovenvisje Thermobia domes1ica (Packard),
werd laatstgenoemde soort gedurende het afgelopen decennium slechts sporadisch als
lastig/ schadelijk gemeld. Daarin is in de periode 1978-1980duidelijk verandering gekomen
(zie overzicht 1974- 1980).
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kon niet worden vastgesteld op welke wijze ze ons land was binnengekomen. Zonder enige
bestrijdingsactie waren de mieren in augustus volledig verdwenen.
De mieresoort Plagio/epis pygmaea (Latreille), die al eerder (1978) in ons land werd
aangetroffen (Bosman. 1979). werd thans in een tweede object gesignaleerd. Ook nu weer
kwam deze soo rt uitsluitend binnenshuis voor en waren de mieren vermoedelijk afkomstig
uit een potplant.
Uit een flatwoning kwamen wij in het bezit van de mieresoort Paratrechina sp. Ook na
raadplegen van dr. B. Bolton, British Museum of Natura! History, London, kon de juiste
soort niet nader worden bepaald.
CO LEO PTE RA
De broodkever Stegobium paniceum (Linnaeus) is over de gehele wereld verspreid. In
allerlei produkten, inclusief levensmiddelen en vooral als deze gedurende langere tijd
worden bewaard, kan men deze soort aantreffen (Weidner, 1979). Wanneer de geslachtsrijpe kever uit de pop komt, wordt het voedingssubstraat verlaten ingevolge een
fysiologische verandering. welke vooral gekenmerkt wordt door een sterke behoefte aarf
zuurstof. een geringe afgifte van koolzuurgas en een geringe behoefte aan contact met het
voedingssubstraat. Deze zuurstofbehoefte is zo sterk, dat de kever zelfs door b.v. 2 mm dik
plastic heen boort. Het aantal klachten over deze soort neemt de laatste jaren toe
(Anonymus, 1980), waarbij het opvallend is, dat vooral diervoedsel , maar ook tabaksbladeren, wordt aangetast.
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In woningen wordt door ovenv1sJes soms aanzienlijke schade aangericht aan papierbevattende produkten, zoals boeken, behang, affiches, enz. Ook werden wandkleden met
een zijden ondergrond beschadigd. Ovenvisjes kunnen zich in tegenstelling tot zilvervisjes
goed handhaven in droge, warme ruimten (zolders, waar de ketel van de centrale
verwarming is geplaatst), van waaruit ze zich kunnen verspreiden naar andere delen van de
woning of naar aanliggende panden.

HYMENOPTERA
In april ontvingen wij een aantal mieren, die behoren tot de soort Lasius emarginatus
(Olivier). Deze mieren werden zowel in als om de woning aangetroffen; deze woning was
gesitueerd aan de rand van de bebouwde kom en grenzend aan heidevelden. Het nest
bevond zich zeer waarschijnlijk in de spouwmuur. Van deze soort, die o.a. voorkomt in
Frankrijk, uitgezonderd het uiterste noorden, Zuid-Duitsland en Italië (Bernard, 1968)
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In de laatste jaren is ons een vijftal objecten gemeld, waar hinder in woningen werd
veroorzaakt door de Ronde diefkever Gibbium ps_rlloides (de Czempinski). Het betrof hier
oudere, vaak gerenoveerde woningen in Zuid-Limburg, waar duidelijk was dat de kevers
niet afkomstig waren uit voorraden levensmiddelen, maar waar ze zich naar onze mening
hadden gevestigd in de plafonds die aldaar bestaan uit leem en stro. Deze keversoort is
buitengewoon weinig gevoelig voo r bestrijdingsmiddelen. In één van deze objecten werden
herhaalde malen bestrijdingen uitgevoerd met verschillende insekticiden, doch zonder een
volledig resultaat.
Opvallend was in 1980 het relatief grote aantal loopkevers (Carabidae), dat afkomstig uit
vooral nieuwbouwwoningen of de omgeving daarvan aan de afdeling werd toegezonden.
Met een totaal van 45 meldingen was dit ongeveer het dubbele aantal van wat ons in andere
jaren bereikte. Ook de verscheidenheid in soorten viel op. Aangetroffen werden o.a.
Carabus auratus Linnaeus op 18. 1V in een tuin in Rijswijk (ZH), Carabus nemoralis
Müller op 29.Vll in een tuin in Beets (NH), Carabus granulatus Linnaeus op 18.V ll in
een woning in Huizen (NH), Bembidionfemoratum Sturm op 5. 11 in een flatgebouw in
Den Helder, Broscus cephala1us (Linnaeus) op 5. VIII in een woning in Nuenen (NB),
Pterostichus melanarius (llliger) op 1!. VII in een woning in Nieuwegein (U) en Amara
convexiuscula (Marsham) op 31.Xll in woningen in Schiedam (ZH) die in de nabijheid
staan van een pas opgespoten polder. Deze soms in grote aantallen voorkomende kevers
veroorzaakten meestal slechts tijdelijk enige "overlast".

DOORBEREKENEN VAN KOSTEN BIJ BESTRIJDING
BRUINE RAT, ZWARTE RAT, HUISMUIS?

In deze tijd van verslechte rende economische omstandigheden zal bij d e heroverwegingen
inzake de uitvoering van overheidstaken de ongediertebestrijding ook zeker aan de orde
komen. Eén van de overwegingen daarbij is:., Moei de gemeente 1·oor de ranenhes1riiding

laten hewlen of' moeien de kosten daarvan door de gemeenschap ll'orden gedrage11 7"
Uiteraard moet er begrip bestaan voor de noodzaak waar mogelijk bezuinigingen door te
voeren. maar ook de nadelen van bezuinigingen zullen bij de overwegingen ter sprake
moeten komen.
Volgens de huidige wetgeving ligt de beslissing t.a.v. de instellingen instandhouding van de
begrotingspost "Ongediertebestrijding" bij de gemeente. Daarom zal in dit kader enige
toelichting volgen op het advies van onze Afdeling: .,Ondermeer in het belang van de
Volksgezondheid wordt aangeraden de bestrijding van bruine en zwarte ratten. en
huismuizen zonder doorberekening van kosten aan de betrokkenen van gemeentewege te
laten uitvoeren, desgewenst met uitzondering van (grote) bedrijfsgebouwen".
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Reel i{irGI ie
Insekten in de Rechtspraak

In bovengenoemd artikel in Rat en Muis 29e jaargang, Ie/ 2e kwartaal,juni 1981 is tijdens
de produktie van het blad een storende fout geslopen. Op blz. 4, 5e alinea, regel 33 is het
woord "geen" weggevallen. Gelezen moet worden:
" Bij een uitspraak op 31 mei 1979 over de kosten van kakkerlakkenbestrijding, was de
Afdeling Rech1spraak echter van mening dat er in dit geval geen reden was voor
uitzondering op de regel van kostenverhaal, aangezien het hier een aanschrijving betrof
(door de gemeente Amsterdam) van de eigenaar van een cafetaria".
Met excuses aan de auteur en de lezers.
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ondeugdelijke bestrijding en zelfs tot het achterwege blijven van een bestrijding. Bewoners /
huurders vinden dat zij niet verplicht zijn kosten te betalen van ongediertebestrijding. Als
argumenten brengen zij onder meer naar voren dat bestrijding in het algemeen belang is.
dan wel in het belang van de volksgezondheid dient uitgevoerd te worden of dat de hinder
door een bouwtechnisch gebrek wordt veroorzaakt, waardoor een situatie ontstaat welke
ingevolge artikel 307 sub q van de Gemeentelijke Bouwverordening niet is toegestaan en op
grond waarvan de gemeente verplicht is de betrokken eigenaar aan te schrijven.
Kostenverhaal in deze door gemeenten aan huurders van woningen is inderdaad in strijd
met de wettelijke bepalingen van de Woningwet en de Bouwverordening. Als sommige
betrokkenen medewerking weigeren kan de ongediertebestrijder slechts half werk leveren
en wordt dus geen volledig resultaat verk regen. Soms gaan bewoners zelf met bestrijdingsmidde len werken, vaak op zeer ondeskundige en niet ongevaarlijke wijze.
Ondeugdelijke bestrijding leidt in sommige gevallen tot verminderde gevoeligheid of
resistentie van de te verdelgen diersoort ten aanzien van het gebruikte bestrijdingsmiddel.
Onoordeelkundig uitleggen van vergiftigde lokazen kan leiden tot gevaren voorde mens en
voor dieren waarvan de instandhouding gewenst is.
Het instellen van een betalingsregeling zal leiden to teen daling van het aantal meldingen en
de geneigdheid van de betrokkenen versterken om eerst zelf de bestrijding ter hand te
nemen.
In gevallen waarbij meerdere partijen betrokken zijn, b.v. woningen waar ook in de
aangebouwde panden ratten of muizen zijn geconstateerd zal de bereidheid om te betalen
voor "de ratten van de buurman" nagenoeg of geheel niet aanwezig zijn. De administratie
en incassering van vergoedingen is dan een lastig en tijdrovend karwei, vooral naarmate
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