het aantal betrokkenen en de eventuele tegenwerking groter is. Er gaat heel wat kostbare
tijd van de ongediertebestrijder verloren door ,.praatwerk" over het tarief. Zeker voor wat
betreft de bestrijding in en rond woningen moet worden bepleit de uitvoering van
gemeentewege kosteloos te laten plaatsvinden.
Vanuit kostenoogpunt is het van belang meldingen inzake hinder door ratten en muizen in
een vroegtijdig stadium te ontvangen. Zolang de populatie nog klein is zullen de kosten van
het benodigde lokaas en de mankracht laag zijn. Bedacht moet worden dat een ratten paar 6
à 8 keer per jaar een nest heeft en dat jonge ratten na 2 à 3 maanden geslachtsrijp zijn,
waardoor na een jaar de populatie kan zijn uitgegroeid tot 200 à 300 individuen. Ook indien
er sprake is van een defecte riolering is een snelle oplossing van het probleem van belang
vanwege de infiltratie vanuit het riool.
Aparte aandacht verdienen de zg. ,,ratgevoelige" objecten, zoals afbraakpanden, vijvers,
open zwemwater. open riolen en vuilstortp laatsen, doch ook bedrijven in de levensmiddelindustrie, vemen, boerderijen, veevoederbedrijven, etc. Voor (grote) bedrijven kan
overwogen 1,1,orden kosten van bestrijdingsacties door te berekenen. Het instellen van een
onderzoek naar de verspreiding van ongedierte en het verstrekken van adviezen in het
belang van wering van ongedierte (opheffen bouwteehnische gebreken, wijze van opslag
van goederen, etc.) zou in alle gevallen zonder doorberekening van kosten dienen te
geschieden.
In alle gevallen kan voor advies desgewenst een beroep worden gedaan op het Staatstoezicht op de Volksgezondheid. Afdeling Bestrijding van Ongedierte, Postbus 350,
6700 AJ Wageningen, tel. 08370-19061. Zonodig zal een onderzoek ter plaatse worden
uitgevoerd door een voorlichtingsambtenaar van onze afdeling en een bestrijdingsactie
worden begeleid, zonder doorberekening van kosten.

Afdeling Bestrijding van Ongedierte.

Tentoonstellingskalender 1982
De Afdeling Bestrijding van Ongedierte zal volgend jaar met de "Ongediertestand"
inclusief levende ratten en kakkerlakken op een viertal beurzen verschijnen. Evenals dit
jaar zal een tweetal "vakbeurzen" worden bezocht. Voorlichting aan het publiek zal o .a.
door de voorlichtingsambtenaar in het betreffende rayon worden gegeven.
Amsterdam

,,Horecava"

4 t / m 7 januari 1982

Utrecht

"Roka" levensmiddelenbeurs

14 t / m 18 februari 1982

Enschede

,,Twentse Gezinsbeurs"

19 t / m 28 maart 1982

Eindhoven

,,Zuid-Nederlandse Beurs"

15 t / m 24 oktober 1982

Uiteraard bent u van harte welkom in onze "stand".
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In het overzicht dat in het nummer ,an "Rat en Muis" van december 1979 is gepubliceerd
werd de verwachting uitgesproken dat er in de komende jaren een verschuiving zou kunnen
optreden in de aantallen meldingen van de verschillende insektensoorten die bij onze
afdeling worden ontvangen. Een dergelijk overzicht wordt uiteraard zeer beïnvloed door
de mate van bekendheid van de Afdeling en de klachten die haar bereiken. Voor een
landelijk overzicht is het van belang te weten hoeveel er door de gemeentelijke
ongediertebestrijdingsafdelingen en de particuliere bedrijven wordt afgehandeld.
Het totaal van de bij onze Afdeling in 1980 ontvangen verzoeken om advies is weer hoger
dan in 1979 en met 150 gestegen tot 2 115.
De faraomier neemt bij onze Afdeling een bijzondere plaats in. In het hier besproken
overzicht behoort zij door de hoogte van het aantal binnengekomen monsters (22) niet bij
de eerste 20. Daarentegen bestaat wel een landelijk totaalcijfer omdat voor alle
bestrijdingsacties met behulp van chloordecone een verklaring van geen bezwaar dient te
worden aangevraagd. In 1980 zijn er 163 van dergelijke verklaringen door de Afdeling
afgegeven.
Van de "winterharde", d.w.z. buiten overlevende mieren die in huis alleen 's zomers hinder
veroorzaken, komen nog steeds nagenoeg dezelfde aantallen klachten binnen.
De stofluizen hebben ten opzichte van het voorafgaande jaar weer een stijging te zien
gegeven waardoor ze ditmaal boven aan de lijst staan. Evenals in 1979 werd weer melding
gemaakt van nogal hardnekkig aanhoudende klachten. Meer dan de helft van de
meldingen werd ontvangen in de periode augustus (25), september (26), oktober (26). Van
een aantal adviesvragers die reeds schriftelijke informatie hadden ontvangen kreeg de
Afdeling nog telefonische verzoeken om nader advies. Enkele gevallen konden worden
teruggevoerd tot problemen met de vochthuishouding in de woning die pas door langdurig
ventileren en stoken konden worden opgelost. In een aantal gevallen bleek de luchtvochtigheid in de woning zeer hoog te zijn tot wel 80% en werd geadviseerd bv. via de
huiseigenaar of het gemeentelijk Bouw-en Woningtoezicht een onderzoek te laten instellen
naar een bouwtechnische oorzaak van de hoge luchtvochtigheid.
De orde der stofluizen omvat vele families en soorten die onderling verschillen vertonen en
zeer donkerbruin tot heel licht (soms bijna transparant) van kleur zijn. Hun leefwijze is
echter nagenoeg gelijk. Ze voeden zich met algen of schimmels.
De Duitse kakkerlakken vormen met 72% weer het grootste percentage van de ingekomen
kakkerlakkenmeldingen. De percentages van de overige soorten zijn als volgt: Oosterse
kakkerlak l 1%, Bruin band kakkerlak 5% , overige (o.m. Australische. Amerikaanse en
Surinaamse kakkerlak) soorten 12%. Het betreft in op één na alle gevallen, soorten die
oorspronkelijk van (sub-)tropische herkomst zijn en die met het handelsverkeer verspreid
werden.
Van de in Nederland buitenshuis levende kakkerlakkesoort Ec1obius sylveslris of bos kakkerlak betrof het één exemplaar dat bij toeval binnenshuis was terechtgekomen.
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