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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