knaagdieren bestond uit veldmuizen
(Microtus arvalis Pallas), rosse

willekeurige tussenpozen. Een
afschrikkende werking van welke aard
dan ook, kon niet worden waargenomen.
De ratten brachten evenveel tijd door in
de kamer waar het apparaat stond
opgesteld als in de naburige controlekamer. Ook bij het plaatsen van een
tweede apparaat bleef de voedselopname op hetzelfde niveau. Het geluid
werd opgevoerd tot 130 dB op een
afstand van 50 cm van het apparaat (een
dergelijke geluidsdruk is schadelijk voor
het menselijk gehoor).
Een tweede apparaat met elektromagnetische velden werd op dezelfde
manier getest. Ook werd een apparaat
opgesteld in een ruimte waar ratten en
muizen werden gefokt. Van dit apparaat
werd gesteld dat het elektromagnetische
velden verspreidde, die de oriëntatie van
de knaagdieren zou verstoren. Dat zou
dan leiden tot de dood van de proefdieren. Verder werd gesteld dat het
apparaat in staat was onderscheid te
maken tussen ongediertesoorten en

woelmuizen (Clethrionomys glareolus L.),

huisdieren of andere schadelijke dieren

trillingen lag. Tijdens de proef bleken de
dieren zich niets aan te trekken van de

ultrasonore trillingen. Slechts door
andere factoren zoals licht, werden hun
nesten van de ene naar de andere kooi

versleept.

Ultrasonore en elektromagnetische apparatuur

’Elektromagnetische golven”
Dit apparaat zou bij knaagdieren stress
moeten veroorzaken. Stress veroorzaakt
gedragsstoornissen, zoals het niet
wegvluchten bij gevaar, geen voedselopname e.d. Deze gedragsstoornissen
hebben invloed op het voortplantingsproces.
Bij vijf knaagdiersoorten werd gedurende
twee maanden dit apparaat getest. Bij de
huismuizen was een vluchtkooi aanwezig
waarin zij zich konden verschuilen om zo

Summary

Nog steeds ondeugdelijk

The past fifteen years producers of
electronic or ultrasonic “rat control”
devices diligently have tried to market
their products.
Our department and several institutes in
Europe and the United States have
evaluated and/or tested the devices with
no proof of validity/realty whatsoever.

Om een indruk te krijgen van de
deugdelijkheid van ultrasonore
apparatuur ter verdrijving/bestrijding van
knaagdieren werd door diverse wetenschappelijke instellingen onderzoek

woelratten (Arvicola terrestris L.) en

(WII). Tijdens de proefperiode kon geen
afwijkend gedrag worden waargenomen.

(België)

bosmuizen (Apodemus sylvaticus L.).
Tijdens de proefperiode van 2 maanden
nam het gewicht van de proefdieren toe.
Bij de veldmuizen werden tijdens de
proefperiode 2 nesten geworpen en groot
gebracht, bij de huismuizen 1 nest. Het
elektromagnetisch veld bleek dus geen
enkele invloed te hebben gehad.

Door het Rijksstation werden twee typen

Jaarverslag 1979 van het Danish Pest

verricht. Onderstaand volgt een bewerkte
weergave en uiteenzetting van hun
proefmethoden en een verkorte weergave van het onderzoek dat door onze
Af*ceiro is gedaan.
Jaarverslag 1979 van het Rijksstation
voor toegepaste Zoölogie, Gembloux

diverse apparaten

ee

4

buiten het elektromagnetische veld te
blijven. Bij de overige knaagdieren was
geen mogelijkheid om het magnetisch
veld te ontvluchten. Deze groep van

Ook in de fokruimte van de bruine ratten
en huismuizen werden geen afwijkende
gedragingen waargenomen.
Biologische Bundesanstalt für Landund Forstwirtschaft; Institut für
Nematologie und Wirbeltierkunde,

Münster (Duitsland)

apparaten getest. Het ene apparaat

Infestation Laboratory, Lyngby

verspreidde ultrasonore trillingen, het

(Denemarken)

andere apparaat elektromagnetische
golven.

Een apparaat dat ultrasonore trillingen

Hier werd een apparaat getest waarvan

men beweerde dat hettrillingen zou

”Ultrasonore trillingen”
Huismuizen (Mus musculus L.) werden
ondergebracht in een kooi die door

4 x 5,5 m met bruine ratten (Rattus
norvegicus Berkenhout). Van dit

veroorzaken met een bereik van
1200 m?. Woelratten en mollen zouden
dan in paniek vluchten. Of deze bewering
juist is, werd onderzocht in een proefin
een ren van 10 x 10 m. De proefdieren

apparaat werd gesteld dat het ratten en

waren voorzien van een zendertje, zodat

3 apparaten werd bestreken. De kooi
was verbonden met een vluchtkooi, die
buiten het bereik van de ultrasonore

muizen zou weren van terreinen en uit

hun bewegingen goed te volgen waren.
Het bleek dat wanneer het apparaat
gedurende 14 dagen vlakbij een nest

Dierplagen en Milieu, 43 (1) 1995

produceert werd getest in een ruimte van

gebouwen. De geluidstrillingen (18.00040.000 Hz) werden uitgezonden met
Dierplagen en Milieu, 43 (1) 1995

werd geplaatst, dit voor de dieren geen
reden was om het nest te verplaatsen.
Ook het ondergronds aangeboden
voedsel werd normaal genuttigd. In een
andere proef werd een apparaat
geplaatst voordat de dieren vanuit een
aangrenzende ren toegang werd
verleend. Ondanks de ingeschakelde
apparatuur legden de dieren op normale
wijze hun gangenstelsel aan. Uit deze

proeven werd geen enkele aanwijzing
van enig effect verkregen. Na onderzoek
door het Zoölogisch Institut van de
Universität te Bonn, bleek dat op 15 cm
van de sonde geen trillingen meer
waarneembaar waren in de grond. Uit dit
gegeven blijkt dat geen enkel effect te
verwachten was.
Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Hoofdinspectie Milieuhygiëne, afdeling
Bestrijding van Dierplagen
Onderzoek van 4 verschillende ultrasonore apparaten getest op de werking
ten opzichte van huismuizen en bruine
ratten.
Proef 1

Proef 2
Voor deze proef werden 3 groepen

huismuizen gebruikt. Opgesteld werden
1 kooi met 2 huismuizen en 2 kooien met
ieder 3 huismuizen.
In deze opstelling werd er voor gekozen
om de huismuizen geen vluchtmogelijkheid naar een andere kooi te
bieden als het apparaat ingeschakeld
stond. Aangenomen werd dat het

macrolonkooi werd op een zgn.
activity-meter geplaatst. Het apparaat
werd 2 meter schuin boven de kooi
geplaatst. Tijdens de gewenningsperiode werd de gevoeligheid van deze
“activity”-meter ingesteld. Op dag 7 van
de gewenningsperiode werd het ultra-

sonische apparaat ingeschakeld.
Het aantal bewegingen van de rat werd
per uur geregistreerd, gedurende de
donkere periode (van 16.30 tot 06.00
uur) van de proef. Naast het aantal
bewegingen per nacht werd ook de
voedselopname per dag geregistreerd.

Resulaten

ingeschakelde ultrasonore apparaat

apparaat uitgeschakeld

apparaat ingeschakeld

aantal
bewegingen

aantal
bewegingen

gedragsstoornissen bij de huismuizen
zou veroorzaken, waardoor geen

dagnr.

voedsel- en wateropname plaats zou

voer
(in grammen)

voer
(in grammen)

vinden. Twee dagen voor het begin van

de proef namen de huismuizen respectievelijk 28 en 30 gram voer op.
Na inschakeling van het apparaat werd
respectievelijk 31, 29, 31, 29, 23 en 27
gram voer opgenomen. Hierna werd de

proef gestaakt. Tijdens de gehele
proefperiode namen de huismuizen

normaal hun voedsel op en ontstonden
er geen gedragsstoornissen.
Proef 3

Bij deze proef werden 4 groepen huismuizen blootgesteld aan een

dag 1-7
8
9
10
11-13
14
15
16
17
18
gem./dag

gewenningsperiode

—
7050
3793
4854

—
16
17
18

7765

19

5865,5

17,5

6622
4556
6280

17
17
18

5524

17

5/45,5

17,25

ingeschakeld ultrasonoor apparaat. Er

Hierbij werden 3 volwassen huismuizen
in twee kooien gehuisvest. Tussen deze
kooien werd een pvc-pijp van 2 m
geplaatst. Eén kooi werd met isolatiemateriaal afgeschermd. In de andere
kooi werd voer en water aangeboden.
Het apparaat werd op + 1,5 m van deze

kooi opgesteld. Tijdens de laatste 2
dagen van de proef, voor het inschakelen
van het apparaat, namen de huismuizen

9 en 8 gram voer op. Na het inschakelen
namen de huismuizen respectievelijk 6,
10,9, 11 en 8 gram voer op. Aangezien
het apparaat blijkbaar geen enkele

invloed had op de voedselopname van
de huismuizen, werd besloten de proef te
beëindigen.

Mm.

werd gekozen voor dezelfde proefopstelling als bij apparaat 2.
Vier dagen voor de proefinzet werd

Uit het onderzoek blijkt dat er geen
significante verschillen zijn tussen het

Conclusie

respectievelijk 20,7, 21,5, 27,6 en 30,7

bewegings- en het eetgedrag van de

gram voer opgenomen. Na inschakeling

bruine rat bij een in- of uitgeschakeld
apparaat.

Door de afdeling Bestrijding van Dierplagen en door buitenlandse onderzoeksinstituten is vastgesteld dat knaagdieren
hun leef- en eetgedrag niet laten
beïnvloeden en dat daaruit kan worden
geconcludeerd dat zij niet zullen worden
verdreven door ultrasonore of elektromagnetische apparatuur. Zoals u uit het
voorgaande kunt lezen, blijkt dat ultrasonore of elektromagnetische apparatuur
ondeugdelijk is voor het doel waar voor
zij wordt verkocht.

van het apparaat werd respectievelijk
26,3, 37,3, 21,9, 21,3 en 23,4 gram voer

opgenomen.
Het ingeschakelde apparaat bleek geen
invloed te hebben op de voedselopname
en het gedrag van de huismuizen.
Proef 4
Voor deze proef werd één bruine rat
gehuisvest in een macrolonkooi met als

afmeting 49 x 26 x 15 cm (uitwendig). De
Dierplagen en Milieu, 43 (1) 1995

Door buitendienstmedewerkers van de
Afdeling werd in de praktijk ervaring
met dit soort apparatuur opgedaan.
Gebleken is dat wanneer in de ruimte,
waar de apparatuur is geplaatst,

goederen zijn opgeslagen, er geen enkel
effect van de uitgezonden ultrasonore
geluidsgolven uitgaat. Dat geldt ook in
ruimten, waar de geluidsgolven vrij spel
hebben.
Dierplagen en Milieu, 43 (1) 1995

A.E. Brink, april 1995
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