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Ongedierte zn de pers

Af en toe verschijnen op de markt toestellen waarmede schadelijke gewervelden met
fysische middelen zouden kunnen bestreden worden (hoofdzakelijk ultra-sonore trillingen,
soms ook "elektromagnetische golven"). Beide types werden door het Station beproefd.
3.1. Zender van ultrasonore trillingen
Huismuizen (Mus musculus L.) werden ondergebracht in een kooi die door drie
zendtoestellen bestreken werd. De kooi was verbonden met een vluchtkooi, die buiten het
werkingsveld der ultrasonore trillingen lag. De dieren hebben een paar maal hun nest
verplaatst onder invloed van verschillende factoren, zoals licht, nooit echter wegens de
aanwezigheid der trillingen.
3. 2. ,, Elektromagnetisch" toestel
Dit toestel zou bij knaagdieren een stress moeten veroorzaken die leidt tot vlucht en, indien
dit onmogelijk is, tot grote angst gepaard met staking van voedselopname, voortplanting,
enz.
Vijf soorten knaagdieren werden gedurende twee maanden aan zulk een behandeling
onderworpen: huismuizen (Mus musculus L.), waarvan de kooi voorzien was van een
vluchtweg, en vier soorten van veldknaagdieren, die niet konden vluchten: veldmuizen
(Micro1us arvalis Pall), rosse woelmuizen ( C/e/hrionomys glareolus L.), grote veldratten
(Ned.: woelratten, Red.) (Arvicola 1erres1ris L.) en bosmuizen (Apodemus si/va1icus L.).
Tijdens de twee maand durende proef hebben de muizen de bewuste kooi nooit verlaten.
De proefdieren namen in gewicht proportioneel meer toe dan de controledieren.
Gedurende de proef werd een nest jongen geworpen die normaal gebouwd waren.
Bij vier andere soorten werd geen sterfte waargenomen. Gedurende de proef heeft een
veldmuis (M. arvalis) tweemaal geworpen.

Bosmuis

PEST CONTROL
(januari 1982)
Tropische spin verslindt kakkerlakken

Een entomologiestudent aan de Universiteit van Florida in Gainsville heeft ontdekt dat de
bananenspin (waarschijnlijk behorend tot de familie Avicularia, Red.) van kakkerlakken
zijn hoofdvoedsel bron maakt. In een informeel experiment liet Ann Trambarulo 15 van de
bruinachtiggrijze bananenspinnen los in haar huis, dat bij benadering 300 volwassen
kakkerlakken bevatte. Vier weken later konden er geen kakkerlakken meer worden
aangetoond. Sommige onderzoeksresultaten suggereren dat de spinnen een chemische
geur zouden afgeven die de kakkerlakken zou aantrekken.
Bananenspinnen, met een lijf ongeveer zo groot als een dubbeltje zijn niet giftig voor
mensen, spinnen geen webben en zijn nachtdieren.
Een onderzoek geleid door Mej. Trambarulo in het Gainsville-gebied leverde op, dat 64%
van de bewoners spinnen minder "akelig" vond dan kakkerlakken.
TROUW
(24 november 1981)
Op een congres te Utrecht over "Preventie van vergiftigingen bij kinderen", werd gepleit
voor het verplicht stellen va n "kinderveilige" verpakkingen om onderstaande reden:
Kinderen in de leeftijd van één tot vier jaar lopen de grootste risico's. Ze kunnen nog niet
goed onderscheiden wat wel en niet eet- en drinkbaar is. Bovendien laten ze zich
gemakkelijk misleiden door het uiterlijk va n de stoffen: zo lijkt rode lampenolie veel op
limonade, gootsteenontstopper op suikerkorrels en muizenkorrels op de korrels in
volkorenbrood. Kinderen zijn op die leeftijd onderzoekend en ondernemend va n aard en
willen overal van proeven. En door vieze geuren of smaken worden kinderen niet altijd
afgestoten. Bovendien zijn de verpakkingen vaak eigenhandig te openen.
(Bestrijdingsmiddelen dus altijd buiten bereik van kinderen èn huisdieren! Red.)
PEST CONTROL
( maart 1982)
Kakkerlakken no. 1 op de lijst van minst aangename beesten

Volgens een onderzoek onder 3.107 volwassenen in de V.S. zijn kakkerlakken voor de
Amerikanen de minst favorieten dieren, gevolgd door muskieten, ratten, wespen,
ratelslangen en vleermuizen.
De studie, uitgevoerd voor de Dienst Faunabeheer van het Amerikaanse Ministerie van
Binnenlandse Zaken, onthulde dat Amerikanen weinig van in het wild levende dieren en
aanverwante zaken weten , buiten datgene wat ze in dierentuinen en op de televisie zien. Een
meerderheid denkt b.v. dat spinnen 10 poten hebben en dat een leguaan een in sekt is. De
mensen schij nen het meest te weten van dieren die hen kwaad kunnen doen. Het is dus niet
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