MILJOENPOTEN AAN DE WANDEL

Summary

Millipedes usually live in decaying organic
material. In the pest control practise it is
rare that these animals cause trouble. In
1990 however in three cases large
numbers of millipedes were found in the
surroundings of buildings. lt looked
almost as if the animals were actively
migrating. The species that were found
usually do not migrate. Perhaps the
weather and the feeding situation have
been of influence on this peculiar
behaviour.

Miljoenpoten zijn planteneters die in de
grond en met name in de humuslaag te
vinden zijn . Ze spelen evenals
regenwormen een belangrijke rol bij de
humusvorming en verbeteren de
structuur van de grond. Wanneer in een
tuin grond wordt opgebracht of verplaatst
kunnen miljoenpoten zich door de
verstoring soms in grote aantallen
verplaatsen . Daardoor komen ze ook wel
eens bij toeval een gebouw binnen, maar
daar kunnen ze zich door gebrek aan
voedsel en de droge omstandigheden
niet handhaven. Ook komt het voor dat
miljoenpoten met potgrond woningen
worden binnengebracht. In een dergelijk
geval kan men de planten beter verpotten
en de oude potgrond afvoeren naar de
tuin.
Een verdelging met bestrijdingsmiddelen
moet worden afgeraden. Men kan de
gevonden exemplaren vangen en terug
zetten in de tuin.

een miljoenpotensoort (2 paar poten aan elk
segment)

Inleiding

Miljoenpoten (Diplopoda) behoren tot de
hoofdafdeling van de geleedpotigen. Het
zijn beestjes die een langwerpige vorm
hebben en zoals het geleedpotigen
betaamt een opbouw hebben die bestaat
uit segmenten. leder segment bezit 2
paar poten , in totaal dus vier poten.
Omdat het nogal moeilijk tellen is met al
die poten hebben de mensen er in het
verleden voor het gemak maar
miljoenpoten van gemaakt, hoewel dat
aantal natuurlijk nooit wordt gehaald. In
Nederland heeft men in de loop der jaren,
volgens de heer Jeekel in zijn KNNVboekje over miljoenpoten, 37 soorten
miljoenpoten aangetroffen.
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De miljoenpotensoort Tachypodoiulus
albipes Koch werd op 11 mei 1990
ingezonden vanuit Lelystad. De soort is
in het verleden vooral aangetroffen in
Zuid-Limburg en wordt daar algemeen

gevonden in loofbossen. Voor Lelystad is
hun voorkomen dus iets bijzonders. De
dieren kwamen in grote aantallen voor in
een tuinmeubelverkoophal die grenstaan
het bos. Gesuggereerd werd dat het

Bijzondere inzendingen miljoenpoten
in 1990

leder jaar komen er bij de Afdeling wel
een aantal inzendingen binnen van
miljoenpoten. Gewoonlijk is hier niets
bijzonders mee aan de hand. Een
eenvoudig advies om bladeren en
humusrijke grond vlak bij het gebouw op
te ruimen, composthopen met groente,
fruit en tuinafval (GFT) verder van het
gebouw af te situeren en de eventueel
dan nog gevonden exemplaren te vangen
en terug te zetten in de tuin is in vrijwel
alle gevallen afdoende. In mei 1990 kreeg
de Afdeling echter vanuit drie
verschillende lokaties miljoenpoten
toegestuurd die in werkelijk gigantische
aantallen in een bepaalde omgeving
werden aangetroffen. Op de foto's die bij
dit artikel staan afgedrukt is te zien dat de
miljoenpoten massaal gebouwen
bestormden.
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de miljoenenpoten zaten zelfs op de gevel (foto C.A. Coertjens)
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AMELAND - Van Onderen:
een nieuw type voerkist

Voor een aantal bij de bestrijding van
knaagdieren toegepaste lokazen is het
gebruik van vaste voerplaatsen in de
vorm van aan de bovenzijde afsluitbare
en speciaal voor dat doel bestemde
voerkisten voorgeschreven.
Dat geldt in elk geval voor de middelen
met als werkzame stof bromadiolon,
difenacum, difethialon en brodifacum.
Deze middelen worden met name voor de
bestrijding van de zwarte rat of de
huismuis geadviseerd.
Ter bestrijding van de bruine rat kan in
den lande worden volstaan met de wat
minder giftige middelen op basis van
warfarin, cumatetralyl of chloorfacinon. In
die gevallen waar resistentie of sterk
verminderde gevoeligheid ten opzichte
van deze middelen wordt vermoed, wordt
ook wel van de sterkere werkzame
stoffen gebruik gemaakt.

het de voorkeur om lokaas altijd uit te
zetten in voerkisten of voerbuizen. Zo
gebeurt dat ook al jaren op Ameland.
Lokaas werd altijd uitgezet in het
"gebruikelijke" type voerkist, dat voorzien
is van een tussenschot. Hiermee wordt
voorkomen dat vogels het lokaas zien
liggen en het uit de kisten opnemen. Los
van de vraag of zaadeters onder de
vogels gevoelig zijn voor de betrokken
werkzame stof, moet te allen tijde worden
voorkomen dat andere dieren dan voor
wie het lokaas is uitgezet, dit uit de
voerplaats kunnen opnemen. De
zorgvuldigheid gebiedt verder dat altijd
wordt gewerkt met de minst giftige
werkzame stof, die voor het bestemde
doel geschikt is. Op Ameland, waar ook in
terreingedeelten wordt bestreden, waar
zaadetende (beschermde) vogels
verblijven, werd naar een veilig type
voerkist gezocht. Vogels moesten hier op
geen enkele wijze gebruik van kunnen
maken.
Een inventieve ambtenaar van
Rijkswaterstaat kwam toen op de
gedachte om de gaten aan de onderzijde
van de kist te maken. Er werd van uit
gegaan dat de voerkisten altijd op
zandige bodem worden geplaatst. Vogels
konden de gaten niet zien en zouden de
kist dan ook niet als "vaste voerplaats"
herkennen, terwijl de bruine ratten op het
eiland dat juist wel moesten doen.
Gelukkig beschikken onze bruine knagers
over een goed ontwikkeld reukorgaan en
over het vermogen om goed te kunnen
graven. En zo kon het gebeuren dat
ratten een gang onder de kist
doorgraven om via een van de twee
openingen het lokaas op te zoeken.

Soms is het noodzakelijk om ter
bestrijding van de bruine rat lokaas buiten
gebouwen uit te zetten. Juist dan verdient

De bodem van de kist is ongeveer 1 à 2
cm boven de onderrand van de
zijschotten aangebracht, zodat deze niet

Summary

A NEW TYPE OF BAITING STATION

vele miljoenpoten aan de wandel. Wellicht door weer- of voedingsomstandigheden
(foto C.A. Coertjens)

massale optreden van deze soort
verband zou houden met de in die
periode heersende droogte, die groter
was dan normaal. Of deze hypothese juist
is kon niet worden aangetoond. Bij een
controlebezoek op 11 juni was de
overlast geheel verdwenen. In mei 1991
heeft de dierplaag zich hier niet herhaald.
In het duingebied nabij de vuurtoren van
Haamstede werden op 8 mei 1990 grote
aantallen miljoenpoten aangetroffen die
behoren tot de soort Cylindroiulus
si/varum Mein. In dit geval werden enkele
zomerhuisjes compleet overlopen door
de miljoenpoten, zoals op de hierbij
afgedrukte foto's goed te zien is. Deze
hinder keert vrijwel ieder jaar terug. Op 21
mei was de overlast vrijwel geheel
verdwenen. In mei 1991 werden wederom
enkele klachten betreffende miljoenpoten
uit dit gebied ontvangen. De overlast was
echter aanmerkelijk minder dan in 1990.
Vanuit Helden werd op 15 mei j 990 een
monster ontvangen dat miljoen poten
bevatte die eveneens behoren tot de
soort Cy/indroiulus si/varum Mein. Ook
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hier kwamen grote aantallen voor.
Deze soort werd eerder aangetroffen in
de provincies Drenthe, Overijssel,
Gelderland en Limburg. Vooral op
terreinen waar de mens veel invloed op
de natuur heeft uitgeoefend kan men ze
vinden. Plaatselijk kunnen ze zeer talrijk
zijn. In 1991 werden in de periode mei/
juni in Helden wederom vrij grote
aantallen aangetroffen.
Conclusie

Het blijkt dus bij meerdere soorten
miljoenpoten voor te komen dat ze zich
op bepaalde tijden in grote aantallen
verplaatsen. Wellicht kan men bij de
bovengenoemde soorten zelfs van een
echte trek spreken. Wat er precies de
oorzaak van is dat de miljoenpoten zich
zo massaal verplaatsen is niet bekend. In
de hier genoemde gevallen van
verplaatsing spelen waarschijnlijk de
weersomstandigheden en de
voedingstoestand een rol.
ir. J.T. de Jonge
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A new model of baiting station was
developed tor outdoor control of brown
rats with special emphasis on wildlife
protection in dune landscapes.
The entrance of the wooden baiting
station is situated in the bottom plate of
the station, directly facing the sand.
Rats approach the station underground,
leaving the station and the baits
unaccessible to birds and other nontarget animals.
The station was developed and tested
with good results on the island of
Ameland, situated in the north of the
Netherlands.
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