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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
40

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
Dierplagen en Milieu, 39 (2/3) 1991

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.

Dierplagen en Milieu, 39 (2/3) 1991
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voerkist met halfopen bodem voor gebruik op zandige ondergronq
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in direct contact met het maaiveld staat.
Er wordt dan voorkomen dat het lokaas
nat wordt. Verder bleek het geen bezwaar
te zijn om de kisten aan de buitenzijde
van een houtbeschermingsmiddel te
voorzien. Voor de technische gegevens
wordt verwezen naar de werktekening en
de foto's.
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Het gebruik van dit type voerkist
(voorkeursmateriaal waterbestendig
hechthout) op zanderige bodem kan van
harte worden aanbevolen! Probeer eens
een aantal exemplaren uit en laat ons uw
ervaringen weten.
A.D. Bode
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De veelomvattende taak van de
dierplaagbestrijder
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Summary

Spoken in huis

The pest control technician encounters
many surprises in his job.
- Spooky noises turn out to be a bird that
trapped itself behind a refrigerator.
A nest in a gas stove made by a rat
that sneaked into a house unobserved.
The technician, hairs on end, when
vermin turned out to be a six feet
choking snake.
And complaints about "an imal lovers"
who go on a holiday and turn their pets
loose. Their pets being white rats or
mice in numbers varying from 70-300.

Bij een onderzoek in verband met een
melding over ongedierte in een keuken
werden door een bestrijdingstechnicus
geen aanwijzingen van ratten of muizen
gevonden.
De bewoners, twee dames, hielden vol
dat ze wel iets in de keuken hadden
gehoord. Anders spookte het.
Om te controleren of er sprake kon zijn
van spitsmuizen werd een doosje met
vlees als lokaas uitgezet, mogelijk zou dat
de oplossing brengen.
Enkele dagen later kwam er weer een
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