Determinatie
Monsters insekten of spinachtigen met enige gegevens omtrent de vindplaats en adres
afzender kunnen gezonden worden naar:

VAN PLAAGDIEREN

Afdeling Bestrijding van Dierplagen
Postbus 350
6700 AJ Wageningen.
Zonder doorberekening van kosten wordt voor determinatie en berichtgeving omtrent te
adviseren maatregelen zorggedragen.
A. Balkstra.

BESTRIJDINGSFOLDERS
INSEKTEN

Door gemeentelijke diensten die aan de bewoners van hun gemeente of aan bedrijven adviezen geven over de bestrijding van bepaalde insektensoorten worden vaak de door onze
Afdeling opgestelde informatiefolders gebruikt. Daartoe wordt dan aan betrokkene een
fotokopie van het betreffende advies verstrekt. Dit gebeurt bij voorkeur naar aanleiding
van een determinatie door een ervaren waarnemer, die betrokken is bij de bestrijding van
dierplagen .
Tegen de verstrekking van kopieën van deze informatiefolders bestaat onzerzijds geen
bezwaar.
Om betrokken gemeenten in de gelegenheid te stellen de adviezen "up-to-date" te houden
volgt hieronder een overzicht van deze op aanvraag beschik bare folders, waarbij tevens de
datum van de laatste (meestal herziene) uitgave is opgenomen.

Datum
Bestelnr.
nov. '84
HIMH / BD.-1.02
dec. '84
HIM H/ BD.-1.03
nov. '84
HIMH/ BD.-1.04
nov. '84
HIMH / BD.-1.06
nov. '84
HIMH/ BD.-1.07
HIM H/ BD.-1.08P mei '84
HIM H / BD.-l.09P juli '83
HIM H / BD.-1. IOP nov. '84
mei '80
HIMH / BD.-1.41
dec. '84
HIM H / BD.-1.71
nov. '84
HIMH / BD.-1.74

Naam (Latijn)

Blatte!la germanica L.
Blana orienta!is L.
lsopoda
Forfïcu/a auricularia L.
Lepisma saccharina
Ctenocephalides spp.
Paravespula sp.
Lasius spp.
Culicidae
Lasiusfu/iginosus Latr.
Thermobia domes1ica Packard

Naam (Nederlands)
Duitse kakkerlak
Oosterse kakkerlak
pissebedden
gewone oorworm
zilvervisje
honde- en kattevlooien
wespen
tuinmieren
steekmuggen
glanzende houtmicr
ovenvisje

Voor het opsturen van insekten is een modelformulier (bestelnr. H IM H / BD-0.40) van een
begeleidend schrijven beschikbaar.
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NATUURLIJKE VIJANDEN

Naast planteneters (herbivoren) komen in de natuur diersoorten voor die zich met andere
dieren voeden (carnivoren). Hun voedsel wordt dan de prooi genoemd, terwijl zij zelf
natuurlijke vijand of predator heten.
Het begrip natuurlijke vijand geeft aan dat deze dieren van nature niet vegetarisch zijn.
Andere, en dan vaa k kleinere dieren behoren in hun voedselpakket.
Ten aanzien van plaagdieren kan er onderscheid gemaakt worden tussen predatoren die
leven van zoogdieren en andere die leven van insekten. In een aantal gevallen zal de
prooikeuze niet uitsluitend uit één diersoort bestaan, hoewel bij sommige soorten wel
beperking op kan treden waar het de keuze van de prooi betreft.
In het algemeen kan gesteld worden dat als een predator meerdere diersoorten tot zijn
menu rekent, de hoofdmoot van zijn maaltijden zal bestaan uit soorten die op dat moment
in ruime mate voorhanden zijn. Denk b.v. aan het optreden van grote aantallen
torenvalken (Fa/co tinnunculus L.) op plaatsen waar een veldmuisplaag heerst.
Bovendien zal de predator in de natuurlijke situatie ook de gemakkelijkst te verkrijgen
prooi kiezen. Dat zijn dan vooral de zwakke of zieke exemplaren en de jonge, nog
onervaren dieren.
Omdat in het kader van de bestrijding van dierplagen vrijwel altijd in .,onnatuurlijke"
situaties moet worden opgetreden, zoals die zich voordoen in en om gebouwen, kunnen we
ons afvragen in hoeverre het mogelijk is naast het toepassen van weringsmaatregelen met
betrekking tot de ratten- en muizenbestrijding gebruik te maken van de hulp van
natuurlijke vijanden van de dieren waar we op dat moment hinder van ondervinden.
In veel gevallen zal dat niet mogelijk blijken. denk alleen maar aan situaties met defecte
riolering onder vloeren of aan levensmiddelenbedrijven. De daar aanwezige ratten of
muizen zullen, ook al zijn de juiste weringsmaatregelen getroffen, bestreden moeten
worden met voor dat doel toegelaten bestrijdingsmiddelen.
Overigens wordt in huis of bedrijfsgebouwen nogal eens de kat of hond genoemd om in te
zetten bij de bestrijding van ratten en vooral muizen. De ervaring leert dat niet iedere kat of
hond even "gebeten" is op onze knaagdieren. Vele kijken weliswaar belangstellend naar
langslopende muizen, maar steken er letterlijk en figuurlijk geen poot naar uit.
Naar de ervaring leert zullen die, losgelaten in een schuur waar zich reeds een populatie
muizen gevestigd heeft, grote moeite hebben deze op te ruimen. De muizen kennen de weg
dan al zo goed, dat zij niet voor één gat te vangen zijn.
Anders is het, als "goede"(= gevestigde) katten in het bedrijf aanwezig zijn en muizen of
ratten voor het eerst vestigingspogingen ondernemen. Door hun onbekendheid met de
omstandigheden ter plaatse zullen zij niet zo snel een veilig heenkomen kunnen zoeken, als
zij door poeslief worden opgemerkt. Hetzelfde geldt voor enkele goed vangende
hondesoorten. Sommige terriërs en stabij honden staan bekend om hun vasthoudendheid
en vooral hun gebetenheid op het vangen van ongewenste diersoorten.
Vaak worden ons verhalen verteld over het kippenhok dat leeg is gemaakt. De waterslang
wordt in het rattenhol gelegd en de hond staat gereed als de ratten door het ingevoerde
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water naar buiten komen. Hij is dan in staat de ene rat na de andere te grijpen en snel te
doden. Een goede hond kan zo heel wat wegvangen. Zeker is dat dergelijke taferelen de
mensen lang bijblijven en dat er tot in lengte van dagen over verhaald kan worden.
Noch de kat(ten), noch de hond(en) zijn echter in staat om een reeds aanwezige ratten- of
muizenpopulatie uit te roeien.
Met name in de agrarische wereld komen echter ook diersoorten voor die ons, meest
ongevraagd, hulp kunnen bieden.
Zo rekenen de marterachtigen voor een belangrijk deel muizen en ratten, doch ook wel
insekten tot hun voedsel. Enkele van die marterachtige kleine roofdieren zijn de wezel
(Mustela nivalis L.), de hermelijn (Mustela erminea L.) en de bunzing (Putorius pworius
L.).
De wezel, de kleinste van de drie, komt evenals de andere in het gehele land voor, echtcrniet
op de Waddeneilanden. Ook in natte gebieden en dichte bossen ontbreekt hij. Hij is zo klein
dat hij in holletjes van veldmuizen (Microrus arvalis Pallas) door kan dringen. Zijn nesten
vinden we o.a. onder steenhopen, takkenbossen en in mollengangen. 's Nachts is hij het
meest actief. Ruigtebegroeiing en houtwallen hebben zijn voorkeur.
Naast kleine prooien kan de wezel ook grotere aan. Mollen behoren o.a. tot zijn menu.
Eenmaal zag ik zelfs hoe een wezel zich achter het oor van een bruine rat (Rattus norvegicus
Berkenhout) had vastgebeten. De pogingen van de rat om hem af te schudden mislukten.
Toen de rat de strijd opgaf, kon ik hem na het vertrek van de wezel bekijken. Slechts een
klein wondje achter het oor had uiteindelijk de dood veroorzaakt. Een bewijs vnor de
vasthoudendheid van onze kleine rover.
De hermelijn komt wel op de Waddeneilanden Texel en Terschelling voor. Op het laatste
eiland werd de soort geïmporteerd in 1931 om daar te helpen een woelratplaag te
beteugelen. Het leefgebied van de hermelijn kan zowel in droge bossen als in lager gelegen
natte gebieden worden gevonden. Tot zijn prooisoorten moeten vooral woelmuizen (o.a .
veldmuis) worden gerekend.
De bunzing komt op geen enkel Waddeneiland voor. Verblijft hij zomers in het vrije veld ,
in de wintermaanden wil hij zich nog wel eens in de buurt van bebouwing ophouden. De
bunzing is 's nachts het meest actief. Overdag slaapt hij op vaak wisselende plaatsen, die
verspreid in zijn leefgebied liggen. Hij houdt zich graag op in bosranden en slootkanten,
's winters onder hooi en strobalen op de boerderij.
Een aanwijzing voor natuurlijke hulp trof ik op een klein boerenbedrijf in Salland, waar
men enige hinder door bruine ratten ondervond. Deze nestelden in de koestal boven de
isolatie en haalden hun voedsel bij een maïsbult die enkele meters van de schuur af lag.
Ondanks het feit dat van ter bestrijding uitgezet lokaas niet werd opgenomen (de ratten
vonden de maïs veel lekkerder) meende de boer toch een vermindering in het aantal ratten
te bemerken. Nader onderzoek wees uit dat zich onder de strobalen een bunzing (ook wel
mudde genoemd) had gevestigd. Vermoedelijk kon deze verantwoordelijk worden gesteld
voor de vermindering in het aantal ratten. Een welkome hulp derhalve.
Naast de marterachtigen is er ook een aantal vogelsoorten dat ondermeer knaagdieren tot
zijn voedsel rekent.
Te denken valt aan de reeds eerder genoemde torenvalk en enkele soorten uilen. In de
nabijheid van menselijke behuizing kunnen we de kerkuil ( Tyto alba Scopoli), de ransuil
(Asio otus L.) en de bosuil (Strix aluco L.) aantreffen.
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Kerkuil.
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De torenvalk is een vogel van het open veld, die nestelt in bomenrijen of bosranden. Hij
maakt zelf geen nest maar maakt gebruik van oude kraaie- of eksternesten. Datzelfde geldt
ook voor de ransuil, die graag in halfopen terrein vertoeft. De bosuil en de kerkuil zijn
holenbroeders. De bosuil kiest bij voorkeur holle bomen uit. De kerkuil, zijn naam zegt het
al nestelt van oudsher in kerken (in het zuiden van het land nog steeds de voornaamste
nestelplaatsen) doch ook in andere gebouwen; in Friesland zijn dat vooral boerderijen.
We kennen in Nederland een aantal insektenetende zoogdieren. Een beschermde soort is de
egel (Erinaceus europaeus L.), die in sommige delen van het land ten onrechte stekelvarken
wordt genoemd. De egel komt in het gehele land vooral in droge terreinen voor.
Parkachtige gebieden, zoals tuinen met veel struikgewas, lichte bosranden en houtwallen
hebben zijn voorkeur. De egel is voornamelijk in schemering en nacht actief. In de winter
houdt hij een winterslaap in een nestholte gemaakt van gras, mos en blad in wat ruigere
begroeiing in bijvoorbeeld ongemaaide slootkanten. Overigens eet de egel ook wel kleine
zoogdieren zoals muizen.
Ook spitsmuizen, kleine insekteneters met een korte staart en een (spitse) snuit als een
slurfje vinden we in hetzelfde terrein type als de egel. De veelal gebruikte term "veldmuis"
als spitsmuizen worden bedoeld is onjuist. De veldmuis hoort tot de woelmuizen en is een
knaagdier en geen insekteneter. De meeste spitsmuissoorten hebben muskusklieren op de
flanken, waarmee ze een onaangename geur (stank) kunnen verspreiden.
Enkele soorten die wel eens woningen binnenkomen 7.Îjn de vcldspitsmuis (Crocidura
/eucodon Hermann), de huisspitsmuis ( Crocidura russu/a H erma nn) en de t uinspitsmuis
( Crocidura suaveo/ens Pallas). Zij leven o.a. van kleine insekten, wormen, slakken en
pissebedden. Doordat spitsmuizen zeer hongerig heten te zijn en zowel overdag als in de
donkere uren actief zijn, kunnen zij ons van een deel van ons ongedierte afhelpen.
Voor een aantal van bovengenoemde diersoorten is het mogelijk om in of rond de
bebouwing nestelgelegenheid te maken. Uiteraard dienen de omstandigheden in de
omgeving zodanig te zijn dat een vogel of zoogdier zich daar thuis kan voelen. Hij moet er
ook zijn voedsel kunnen vinden en voldoende schuilgelegenheid hebben. Wat dat betreft
stelt iedere soort zijn eigen eisen aan zijn biotoop (leefgebied). Omdat door diverse
oorzaken de nest- en schuilgelegenheid voor veel van genoemde diersoorten verdwijnt, is
het een goede zaak als enige menselijke hulp wordt geboden.
Voor torenvalk en ransuil kunnen nestkasten ter grootte van een bierkrat met open
voorzijde gebruikt worden. Omdat deze soorten zelf geen nestmateriaal verzamelen is het
wenselijk de nestkist van enige takjes en wat turfmolm te voorzien.
De kerkuil geeft evenals de bosuil de voorkeur aan een gesloten kast, zij het dat de kisten
voor de eerste soort altijd binnen gebouwen worden geplaatst en toegang tot het gebouw
voor de kerkuil aanwezig moet zijn.
De brochure "Nestkasten en Vogelbosjes" van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming
van Vogels te Zeist geeft informatie en werktekeningen voorde verschillende typen kasten.
Voor de wezel, de hermelijn en de bunzing is het voldoende als ze genoegdekking kunnen
vinden. Deze is ondermeer te realiseren door het in stand houden van ruige bermen en
houtwallen en door het laten liggen van takkebossen in de achtertuin. Omdat de bunzing
gewoon is meerdere dagrustplaatsen te hebben, moeten dus ook meerdere geschikte
plaatsen in de omgeving aanwezig zijn. Men dient wel te bedenken, dat deze schuilplaatsen
ook door bruine ratten kunnen worden gebruikt.
Buiten de hiervoor genoemde echt natuurlijke vijanden wordt incidenteel ook wel gebruik
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gemaakt van uitheemse soorten. Er zijn in ons land enkele varkenshouderijen, waarde boer
in zijn stallen gebruik maakt van glansspreeuwen ter bestrijding van de kamervlieg (Musea
domes1ica L.). De glansspreeuwcn zijn alle van Afrikaanse herkomst. Welke van de
ongeveer 45 soorten in de stallen werk verrichten weet ik niet, zeker is echter dat een
voldoende aantal vogels in staat is het aantal vliegen op een aanvaardbaar niveau te
houden.
Tot de Nederlandse fauna behoort ook een groot aantal insektenetende vogelsoorten. de
meest bekende rond het boerenbedrijf is ongetwijfeld de boerenzwaluw ( Hirundo rus1ica
L). Ook voor deze soort echter wordt een goede nestplaats kiezen steeds moeilijker,
doordat de moderne stallenbouw hen te weinig mogelijkheid tot binnenkomen biedt. En
ook al kunnen ze binnenkomen, dan vinden ze daar toch minder geschikte plekjes dan
vroeger.
Ter bestrijding van kakkerlakken in omstandigheden waar het gebruik van te verspuiten
insekticiden door de eigenaar minder geweest is, men kan hierbij denken aan een dierenspeciaalzaak met veel aquaria, werden wel eens tjitjaks ingezet. De tjitjak (Hemidac1rlus
.fi-enallls Wr.) is een ongeveer 10 centimeter grote gekko, waarvan enige honderden soo.rten
op onze aardbol voorkomen. In Europa komen van nature vijf soorten voor.
Doordat de tjitjak zoals de meeste gekko's tot hechtschijfjes verbrede tenen onder de poten
heeft, is hij uitstekend in staat zich langs muren en zelfs ondersteboven langs plafonds te
begeven. Ogenschijnlijk gladde oppervlakken worden met het grootste gemak genomen.
De tjitjak is een eierleggend reptiel met een uitstekend gezichtsvermogen, dat echter is
ingesteld op bewegende prooien. Stilzittende prooidieren worden dan ook niet opgemerkt.
Hij heeft een nachtelijke leefwijze, zodat hij ook 's nachts actieve dieren zoals spinnen,
kevers, krekels en kakkerlakken op zijn menu heeft staan. Daarom is hij weliswaar geschikt
om ingezet te worden bij de biologische bestrijding van kakkerlakken, doch de kleinere
kakkerlaksoorten vinden hun schuilplaatsen achter zulke nauwe naden en kieren. dat
tjitjaks niet in staat zullen zijn een kakkerlakpopulatie tot nul terug te brengen.
Het zal meestal niet mogelijk zijn predatoren te laten vestigen in of rond onze behuizing en
bedrijven. Wel kunnen wij daar, waar ze van nature voorkomen, zoveel mogelijk pogingen
in het werk stellen ze als onze natuurlijke bondgenoten de kans te geven die ze verdienen.
A. D. Bode.

Il 3

