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kard) is b.v. bekend dat het wijfje de
zaadcellen opneemt die tevoren door het
mannetje in een soort "liefdesdans" op
de grond zijn gedeponeerd.
Bij "hogere" soorten treedt wel een echte paring op. Wanneer de zaadcellen via
een passief transport zijn aangeland in
de spermatheca zullen ze daar gedurende lange tijd hun beweeglijkheid houden.
Bij een honingbijenkoningin is vastgesteld dat na 5 jaar nog actieve zaadcellen in de spermatheca aanwezig waren.
Ook een faraomierenkoningin hoeft maar
eenmaal bevrucht te worden om in haar
negen maanden durende levensperiode
ca. 300 eieren te produceren.
Het gedrag van mannetjes en wijfjes zowel voor als na de paring is zeer ingewikkeld en bij alle soorten op onderdelen
verschillend. Door dit gedrag kan men
soms twee sterk op elkaar lijkende soorten van elkaar onderscheiden.
" mnl. geslachtsorgaan van Forficula auricularia L. Een afwijkende vorm van zaadoverdracht

t - testes; vs - vesicula seminalis; ed - ductus
ejaculatorius."

lokstof (sexferomoon) af die de mannetjes kunnen ruiken en waar ze dan op afkomen. Sexferomonen zijn ook aangetoond bij o.a. kakkerlakken , voorraadmotten en vliegen.

Overdracht
De toenadering van een mannetje en een
wijfje kan al of niet direct worden gevolgd
door de kopulatie (verbinding van mannelijke en vrouwelijke geslachtsorganen) en
de inseminatie (overdracht van zaadcellen).
De duur van de paring verschilt nogal van
soort tot soort. Bij Apterygota (ongevleugelde insekten) komt de paringsdaad
echter in het geheel niet voor. Van het
ovenvisje (Thermobia domestica Pac84

komt voor bij de bedwants (Cimex lectularius L.). Bij deze soort maakt het mannetje met een uitsteeksel van zijn geslachtsapparaat een wond in het lichaam van het
wijfje. Het zaad wordt daarna in de lichaamvloeistof gebracht. Via deze vloeistof die door het hele lichaam stroomt,
komen de zaadcellen uiteindelijk bij de eicel terecht waarna de bevruchting plaats
heeft. Na de bevruchting groeit het ei nog
enige tijd totdat het wordt afgezet. De
ontwikkeling gaat daarna verder buiten
het lichaam van het wijfje. Dit noemen we
ovipaar.
Bij bladluizen komt het voor dat de eitjes
al in het lichaam van het wijfje uitkomen.
Bladluizen noemen we daarom levendbarend (vivipaar). De eieren worden soms
stuk voor stuk afgezet, maar er zijn ook
insektesoorten die een groot aantal eitjes
tegelijk afzetten, soms zelfs in een bepaald omhulsel. Dit laatste komt voor bij
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kakkerlakken. Het eipakket noemen we
"ootheca".
Bij een aantal insektesoorten worden de
eieren niet bevrucht. Men heeft dan niet
te maken met een biseksuele voortplanting maar met een zgn. parthenogenetische voortplanting. Ook de honingbij kent
deels deze soort van voortplanting. Uit de
onbevruchte eitjes ontstaan de mannetjes. Daarentegen ontstaan uit de bevruchte eitjes de vrouwelijke exemplaren
(werksters en koninginnen).

Summary
The reproduction in insects is a complicated process in which both sexes (male
and female) play their role. In some
insects reproduction can take place
without fertilization of the eggs by spermatozoa of the male. Male and female
reproductive systems are described.

J.T. de Jonge.

BLIJVENDE AANDACHT VOOR RATTENBESTRIJDING LIJKT SUCCESVOL
Vermindering van klachten
Het zal zo'n drie à vier jaar geleden zijn,
dat voor het eerst de berichten van gemeenten doorkwamen over het verminderde aantal meldingen inzake de bruine
rat.
Dit werd met name vastgesteld in de kleinere, agrarische gemeenten. Daar waar
vroeger een aantal van meer dan vijftig
meldingen als gewoon werd ervaren,
komt men nu niet verder dan twintig tot
dertig meldingen per jaar. Deze daling
lijkt zich nu te stabiliseren. Van deze gemeenten is bekend, dat geen betalingsregeling wordt gehanteerd.
De CBS-enquêtes over de jaren 1977,
1979 en 1981 geven voor die jaren geen
aanwijzing dat ook toen al het aantal gemelde objecten bruine rat daalde. Wel is
in die enquêteverslagen terug te vinden
dat het aantal meldingen over de bruine
rat ten opzichte van die over andere
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knaagdieren terugloopt. De percentages
zijn als volgt: 73,4, 68,4 en 62,6. Verhoudingsgewijs neemt dus het aantal meldingen over andere knaagdieren (met name
huismuizen) toe.
Toch zijn de signalen over de vermindering van het aantal klachten betreffende
de bruine rat zo sterk, dat naar mogelijke
oorzaken voor die vermindering gekeken
kan worden.

De bruine rat
Er zijn drie voorwaarden waaraan een
plaats moet voldoen, willen ratten zich
daar vestigen. Dat zijn: voldoende nestelgelegenheid, beschikbaarheid van voedsel en van water. Ontbreekt een van deze
elementen, dan zullen ratten deze plaats
niet bij voorkeur als woonstee verkiezen.
In de voorlichting werd steeds de nadruk
gelegd op de volgende factoren:
- nestelgelegenheid vinden ratten in al85
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1 . Stortplaatsen
Het beleid van de overheid is er op gericht om te komen tot grote regionale
stortplaatsen. De controle op het storten
is daar beter uit te voeren dan op kleine
stortplaatsen, waar niet dagelijks toezicht
wordt uitgeoefend.

lerlei verborgen hoekjes. Het is daarom
noodzakelijk ze de toegang tot panden
te ontnemen en door het ruimen van
rommelhoeken alle potentiële schuilplaatsen te saneren. Het treffen van
bouwkundige en hygiënische weringsmaatregelen is onontbeerlijk om ratten
van huis en haard verwijderd te
houden;
- het in goed afsluitbare containers of
silo's opslaan van diervoeders draagt
ook bij tot de wering van ratten ;
- het ontnemen van water zal in de regel
niet mogelijk blijken te zijn.
De bestrijding
De kwaliteit van de bestrijding ( = wering
en verdelging) is bepalend voor het
resultaat.
Een goede organisatie draagt bij tot een
geslaagde bestrijdingsactie en zal moe86

ten voldoen aan de volgende voorwaarden. Na melding dient altijd een onderzoek ter plaatse uitgevoerd te worden. Na
dat onderzoek volgt het uitzetten van
lokaas, waarna de opname enkele malen
wordt gecontroleerd. Als deze stopt en
verse sporen niet meer worden gevonden, mag worden aangenomen dat de
bestrijding is beëindigd.
Met het verstrekken van weringsadviezen
en controle op de opvolging daarvan,
zorgt men dat de resultaten van bestrijding blijvend zijn.
Er is een aantal ontwikkelingen aan te
wijzen die er mogelijk toe bijdragen dat
gemeenten in mindere mate klachten
over de bruine rat binnenkrijgen. Deze
ontwikkelingen hebben voornamelijk betrekking op het weringsaspect en zijn niet
een uitsluitend gevolg van activiteiten in
de ongediertebestrijding.
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"gecontroleerde stort van huisvuil in daarvoor
gegraven geulen "

De verwerking van het vuil vindt in toenemende mate plaats met machines die het
afval vermalen en in elkaar drukken. Deze maken het afval " compacter", waardoor er minder gelegenheid is tot nestelen. Bovendien zijn de ontwikkelingsmogelijkheden ook minder door het regelmatige afdekken met bijvoorbeeld zand.
Minder stortplaatsen in de regio betekent
dus ook minder voor ratten aantrekkelijke
verblijfplaatsen. Illegale stortingen in
wegberm en slootkant moeten dan ook
mede hierom zoveel mogelijk worden
tegengegaan.
2 . Het ophalen van huisvuil
Sinds enkele jaren is de gemeente verRat en Muis, 34 (3/4) 1986

plicht bij alle bewoonde objecten binnen
haar grenzen het huishoudelijk afval op
te halen. Dat betekent dat ook de bewoners van boerderijen en afgelegen won ingen geen eigen plekje meer hoeven te
hebben om hun afval te verbranden of in
de grond te stoppen. Ook dat vermindert
e mogelijkheid voor ratten zich te vestigen en voeden.
Steeds meer gemeenten gaan over tot
het gebruik van de minicontainer in
plaats van de plastic zak. De bewoners
worden zo in de gelegenheid gesteld hun
afval op een voor ratten onbereikbare wijze af te voeren. De plastic zak die soms
de avond tevoren al aan de weg wordt gezet, verdwijnt hiermee uit het straatbeeld
en kan zo geen bron van voedsel voor ratten vormen.

3. Riolering
De afgelopen jaren is door gemeenten in
verhoogd tempo de riolering verbeterd.
Twee en soms drie aansluitingen op een
afvoer werden als drie afzonderlijke afvoeren aangelegd. Oude en niet meer in
goede staat verkerende riolen werden
verwijderd. Nieuwe (pvc-)leidingen werden aangesloten. Dat betekende dat de
in het straatriool aanwezige ratten geen
kans meer zien via defecte huisrioleringen het riool te verlaten.
Ook het aansluiten van de huisaansluiting in de kruin van het straatriool biedt
voordelen ten opzichte van aansluitingen
aan de zijkant.
In wijken waar veelvuldig klachten te horen zijn over ratten, wordt soms overgegaan tot een bestrijding met vergiftigde
vetbollen in het riool. Deze acties hebben
duidelijk bijgedragen tot een vermindering van het aantal meldingen in de betreffende wijk. Het toepassen van bouwkundige weringsmaatregelen onder of bij
de woningen blijft echter een vereiste om
ook in de toekomst klachten te voorkomen.
Door het verkrijgen van subsidie werden
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vele gemeenten in staat gesteld ook in de
zogenoemde onrendabele gebieden riolering aan te leggen. In dorpen en langs

BETONBUIS

"huisaansluiting in kop van rioolbuis"

5. De bedrijfsvoering
Ratten voelen zich goed thuis in rommelhoeken en op plaatsen waar voldoende
voedselaanbod is. In tegenstelling tot
vroeger zijn die plaatsen tegenwoordig
steeds minder voorhanden. De oogst, die
vroeger op de boerderij werd opgeslagen, gaat nu rechtstreeks naar de veevoederbedrijven en andere verwerkende
industrieën.
De oude-generatie-boer doet het bedrijf
over aan de jonge agrariër. Die heeft
vaak een opleiding genoten waarin ook
het aspect ongedierte aan bod komt.
Eenmaal gewezen op de mogelijkheden
van een goede wering en een schone bedrijfsvoering zal hij in toenemende mate
zorgen voor het saneren van voor ratten
geschikte onderkomens.
Hij zal echter niet helemaal kunnen voorkomen dat ratten op hun trektocht ook
zijn boerderij vinden. Hoe overzichtelijker
de bedrijfsvoering is, hoe sneller de gevreesde knagers zullen worden gesignaleerd. Afdoende maatregelen kunnen dan
bijtijds worden genomen.

6. De kwaliteit van de bestrijding
buitenwegen, waar weinig woningen zijn
gesitueerd, werd een persleiding in de
grond gestopt. Loosde men daarvoor op
de bermsloot, nu behoort dat tot het verleden. Deze voor ratten aantrekkelijke
plaatsen (nestelen in de slootkant en het
voedsel bij de hand) verdwenen hiermee.
4. Waterzuivering
Het merendeel van het rioleringsnet is
aangesloten op een waterzuiveringsinstallatie. Met de toename van de bevolking wordt de capaciteit van bestaande
zuiveringen uitgebreid en nieuwe installaties worden in gebruik genomen.
Ratten voelen zich, dat is bekend, in vieze slootjes goed thuis. Daarom is de verwachting dat ook deze ontwikkeling bijdraagt tot het in mindere mate optreden
van ratten.
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Meer en meer raakt de bestrijder ervan
doordrongen dat er maar één manier is
om de bestrijding uit te voeren, en dat is
op vakkundige wijze.
Een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van het inzicht in de problematiek van
de bestrijding van ongedierte wordt geleverd door de Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding (S.V.O.). De S.V.O.
organiseert al vele jaren cursussen op dit
gebied, waar zowel uitvoerende als leidinggevende gemeenteambtenaren en
personeelsleden uit het bedrijfsleven hun
vakkennis verdiepen.
Door die grotere kennis is het hen mogelijk de bestrijding, zowel wat organisatie
als praktische uitvoering betreft, te verbeteren. Ook dat draagt een steentje bij aan
het in de hand houden van de problemen
met plaagdieren.
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Samenvatting

Dankzij allerlei inspanningen, niet in de
laatste plaats van de (gemeentelijke) ongediertebestrijder, lijkt de Nederlandse
rattenpopulatie kleiner in omvang te zijn
dan voorheen.
Het aantal meldingen loopt terug, mede
door oorzaken die buiten het gezichtsveld
van de ongediertebestrijdingsorganisaties vallen. Ook de omvang van de problemen neemt af. Per object is het aantal
aanwezige ratten kleiner dan in het verleden. Objecten met 200 à 400 ratten komen in tegenstelling tot 10 à 20 jaar geleden slechts sporadisch voor.
Het verminderde aantal meldingen betekent echter niet, dat onze aandacht op dit
gebied nu kan verslappen. Integendeel:
met vereende krachten moeten wij proberen het rattenbestand op dit peil te houden of beter nog verder terug te dringen.
Blijvende aandacht voor de rattenbestrij-

ding blijft gewenst. De greep die er is,
moeten we houden door alle meldingen
serieus te benaderen en met kennis en
inzicht de problemen op te lossen.
A.D. Bode.
Summary

Control of the Norway rat (Rattus norvegicus Berkenhout) needs skilled and well
trained pest control operators of local
authorities who know the principles of
modern-day roden! control technology.
Environmental sanitation, rat exclusion
and mechanica! proofing are important
factors in rat control.
In recent times a decline in the numbers
of complaints about Norway rats is noticed, nevertheless permanent attention is
needed to prevent possible outbreaks in
the future.

VERVOLG CYCLUS CONTACTDAGEN
1986-1987
Voorjaar 1987

In het komende voorjaar wordt door de
Afdeling Bestrijding van Dierplagen het
vervolg van de tweejaarlijkse cyclus van
contactdagen gestart. De bijeenkomsten
zullen worden gehouden in de periode
eind januari en februari.
Een schriftelijke uitnodiging met nadere
gegevens wordt circa twee weken tevoren verzonden aan gemeentelijke en regionale ongediertebestrijders, die in de
betreffende provincies hun woonplaats
hebben. De hoofden van diensten en afdelingen, waaronder de bestrijding van
ongedierte ressorteert, ontvangen de uitnodiging op hun werkadres. Ook medewerkers van ongediertebestrijdingsbedrijRat en Muis, 34 (3/4) 1986

ven en anderen, die beroepshalve zijn
betrokken bij de ongediertebestrijding,
kunnen desgewenst aan de bijeenkomsten deelnemen. Behalve reis- en
verblijfkosten zijn aan deelname geen
verdere kosten verbonden.
Als men vanuit een andere provincie
een contactdag wil bijwonen, is men ook
van harte welkom. Het moet geen bezwaar zijn die contactdag bij te wonen,
die haar of hem het beste uitkomt.
Kader en bestrijders

De onderwerpen die zullen worden behandeld gaan onder meer over praktische aangelegenheden die de uitvoering
van de ongediertebestrijding betreffen,
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