dagnr.

apparaat uitgeschakeld
aantal
bewegingen

voer (in
grammen)

aantal
bewegingen

voer (in
grammen)

gewenningsperiode

dag 1-7

6622
4556
6280

8
9

10
11-13
14
15
16
17
18

-

-

7050
3793
4854

16
17
18

7765

19

gemiddeld per dag

5865,5

17,5

WINTERACTIE

apparaat ingeschakeld

17
17
18

5524

17

5745,5

17,25

Gesloten bestrijding

Door de afdeling werd een brief gezonden aan alle Colleges van Burgemeester en
Wethouders in Nederland betreffende de organisatie van een winteractie.
Verzocht werd in de winterperiode extra aandacht te laten besteden aan problemen die
samenhangen met de bestrijding van bruine ratten, kakkerlakken en faraomieren.
Om te voorkómen dat plaagdieren in steeds grotere aantallen vóórkomen , is een systematische aanpak van de bestrijding nodig. Omdat dergelijke problemen vaak niet door
een individuele inwoner alléén kunnen worden opgelost. maar succes uitsluitend kan
worden verkregen als omwonenden ook hun medewerking verlenen. moet in zulke
gevallen een coördinator de bestrijding begeleiden. Bij een z.g. ·gesloten bestrijding'
zullen alle gemeenten e r zorg voor moeten dragen dat naar aanleiding van optredende
dierplagen op vakbekwame wijze werings- en bestrijdingsmaatregelen worden getroffen.

De rat maakte dus gemiddeld 5865,5 bewegingen per nacht als het apparaat was uitgeschakeld en 5745,5 bewegingen per nacht als het apparaat was ingeschakeld. De opname
van het voer was gemiddeld respectievelijk 17,5 en 17,25 gram/dag.
Conclusie

Uit deze korte proef blijkt, dat er geen duidelijke verschillen zijn in het bewegingsgedrag noch in het eetgedrag van de bruine rat bij in- of uitgeschakelde apparatuur. Een
rat zal daarom ook niet worden verdreven als een dergelijk apparaat wordt ingeschakeld. Ultrasonore apparatuur blijkt dus niet deugdelijk te zij n ter wering of ter bestrijdi ng van de bruine rat.
J .T. de Jonge

De bruine rat gaat in de winter op zoek naar een overwinteringsplaats

Jaarlijks terugkerende hinder van ratten

Omdat elk jaar opnieuw in de wintermaanden bruine ratten naar gebouwen trekken,
werd het College van Burgemeester en Wethouders geadviseerd de gemeentelijke
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afdeling ongediertebestrijding in die periode voor een verscherpte bestrijdingsactiviteit
zorg te laten dragen.
Voorgesteld werd om aan de inwoners van de gemeente via een gemeentelijk voorlichtingsblad dat huis-aan-huis wordt verspreid of met artikelen voor de plaatselijke dag- en
nieuwsbladen te berichten over de activiteiten van de afdeling belast met taken op het
gebied van ongediertebestrijding.
Informatie kan worden verstrekt over de wijze waarop in de gemeente klachten omtrent
hinder door de diverse soorten ongedierte worden afgehandeld.
Kakkerlakken en faraomieren

Alhoewel het aantal meldingen van hinder door faraomieren bij de Afdeling Bestrijding
van Dierplagen te Wageningen een afname te zien geeft, blijven deze en andere tropische mierensoorten toch nog steeds hinder veroorzaken. Met name in centraal verwarmde gebouwen kunnen de mieren overleven en zich via openingen en buizen van de ene
naar de andere woning of bedrijfsruimte verplaatsen.

Faraomieren veroorzaken
nog wél hinder, maar steeds minder

Kakkerlakken komen veel vaker voor dan faraomieren en in ca. 80% van de gevallen
heeft men te maken met de Duitse kakkerlak. Ook deze diersoort kan dankzij de
centraal verwarmde huizen overleven en zich binnen gebouwen vermenigvuldigen en
verspreiden.
Hinder door faraomieren of kakkerlakken hoeft echter geen blijvend probleem te zijn,
want met een goed georganiseerde en deskundig uitgevoerde bestrijdingsactie kan een
100% resultaat worden bereikt.
De inventarisatie en berichtgeving over door bewoners te treffen maatregelen vereisen
vooral in grote steden vaak extra administratie en het inzetten van tolken of brieven in
verschillende vertalingen als men met anderstalige bewoners te maken heeft.
Als een kakkerlakkenbestrijding goed wordt uitgevoerd en door alle betrokkenen
medewerking wordt gegeven aan de voorbereiding van de actie, is in de meeste gevallen
een éénmalige behandeling voldoende. Bij uitzondering moet op een enkele plaats nog
een nabehandeling worden uitgevoerd.

van Vol<shuisl,estin,
--....,., Ordeni'lg

en ~
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(Pabstoeu:lam 16), Tel. 08370-19061

• informeér bij de gemeente •

1

Devies: 'Houd plaagdieren buiten de deur. Informeer bij de gemeente'
Ter ondersteuning van de winteractie worden een nieuw ontworpen affiche en een folder
'Houd plaagdieren buiten de deur' ter beschikking gesteld (zie bijgaande illustraties) . Bij
bovengenoemde brief is een bestelformulier ingesloten waarmee de ·folders kun.nen
worden besteld. Gaarne schriftelijk te bestellen in veelvouden van 100 stuks bij het
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, afdeling Bestrijding van Dierplagen, Postbus 350, 6700 AJ Wageningen.
In een blanco ruimte op pag. 6 van de folder kan een stempel met vermelding van het
adres en telefoonnummer van de gemeentelijke afdeling ongediertebestrijding worden
geplaatst.
Hinder door plaagdieren melden op centraal meldingsadres
Aan gemeenten wordt geadviseerd om een centraal punt in te stellen waar de inwoners
van de gemeente hinder door plaagdieren kunnen melden. In het artikel ' Plaagdieren
per telefoon' van december 1984 van het tijdschrift Rat en Muis werd nader ingegaan op
het belang daarvan.
Voorts werd geadviseerd in een persbericht uiteen te zetten welke diensten de gemeente
verleent naar aanleiding van meldingen betreffende hinder door plaagdie ren. Het slot
van een dergelijk bericht zou b.v. als volgt kunnen worden gesteld.
Ratten? Na melding volgt bezoek voor onderzoek naar de oorzaak van de hinder en voor
aanpak van een deskundige bestrijding.
lnsekten? Pak niet meteen een spuitbus, maar vraag nadere informatie. Stuur de beestjes op om de soort te laten bepalen. U ontvangt dan gericht advies over de wering en
eventueel noodzakelijke bestrijding.
De gemeente afdeling ongediertebestrijding heeft kantoor aan de
.......... . . . ............. . . .. . ........... . , telefoonnummer
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