VLEERMUISBESCHERMING

VOORLICHTING INSEKTEN

Summary

Voor diensten en instellingen, die aan
inwoners van een gemeente of aan
bedrijven adviezen geven over de wering
en bestrijding van bepaalde
insektensoorten en daartoe bv.
fotokopieën van door onze Afdeling
opgestelde informatiefolders aan
betrokkene(n) verstrekken, volgt
hieronder een overzicht van de
belangrijkste folders. Tegen de

All bat species in the Netherlands are
protected. The Information Centre of the
Dutch Ministry of Agriculture publishes
brochures of two bat species about which
many (of the same) questions are asked.
Information about other species is also
provided.

Vleermuisbescherming
De laatvlieger

Van het Informatie- en Kennis Centrum
Natuur, Bos, Landschap en Fauna (IKCNBLF) ontvingen wij brochures met
uitgebreide informatie over een tweetal
beschermde vleermuizen waarover door
belangstellenden veel dezelfde vragen
worden gesteld. Het betreft de
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dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus)
en de laatvlieger (Eptesicus serotinus).
De brochures bevatten informatie over
verspreiding, voortplanting,
verblijfplaatsen in zomer en winter,
hondsdolheid en wetgeving.
De informatiebladen zijn te verkrijgen bij
bovengenoemd centrum, Postbus 20023,
3502 LA Utrecht (030-859111) of de
regionale consulentschappen NBLF.
Voor algemene informatie over
vleermuizen, waarvan in Nederland alle
soorten zijn beschermd, kunt u het boek
"Vleermuizen" door A.M. Voûte e.a.
raadplegen, een publicatie van uitgeverij
Waanders B.V. te Zwolle.
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verstrekking van kopieën van deze
informatiefolders aan derden bestaat
onzerzijds geen bezwaar. Uiteraard
gebeurt dit bij voorkeur naar aanleiding
van een determinatie door een ervaren
waarnemer, die betrokken is bij de
bestrijding van dierplagen.
Om u in de gelegenheid te stellen de
adviezen "up-to-date" te houden kunt u
de folders bij onze Afdeling bestellen.

Bestelnummer

Datum

Naam (latijn)

HIMH/BD-1.02
HIMH/BD-1.03
HIMH/BD-1.04
HIMH/ BD-1.06
HIMH/BD-1.07
HIMH/BD-1.08
HIMH/BD-1.09
HIMH/BD-1.10
HIMH/BD-1.41
HIMH-BD-1.42
HIMH-BD-1.43
HIMH/BD-1 .44
HIMH/ BD-1.71
HIMH/BD-1.74
HIMH/BD-0.40

juli '92')
sept.'92*)
nov. '88
nov. '88
nov. '84
juli '92')
sept.'92')
sept.'92')
sept.'92')
sept.'92')
juli '90')
juli '90')
juli '90')
juni '92')
okt. '92')

8/attella germanica L.
duitse kakkerlak
Blatta orientalis L.
oosterse kakkerlak
tsopoda
pissebedden
Forficula auricularia L.
gewone oorworm
Lepisma saccharina L.
zilvervisje
Ctenocephalides spp.
honde- en kattevlooien
Paravespula sp.
limonadewespen
Lasius niger L.
zwartbruine wegmier
Culicidae
steekmuggen
Hylotrupes bajulus L.
huisboktor
Anobium punctatum Degeer
gewone houtworm (in gebouwen)
Anobium punctatum Degeer
gewone houtworm (in meubels)
Lasius fuliginosus Latreille
glanzende houtmier
Thermobia domestica Packard ovenvisje
Model formulier betreffende opsturen insekten.

Naam (nederlands)

') sedert publikatie in Rat en Muis 1990 zijn deze publikaties gewijzigd.
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brengen geldt voor de producent of de
importeur en zal van toepassing zijn op
alle KCA-produkten, die in Nederland op
de markt komen. Het logo moet de
consument wijzen op het
milieuhygiënisch belang om deze
produkten in het afvalstadium gescheiden
te houden van de rest van het
huishoudelijke afval. Het moet duidelijk en
onuitwisbaar op het produkt zijn
aangebracht. Dat staat in het ontwerpbesluit KCA-logo, dat minister Alders van
Milieubeheer op 4 juni heeft
voorgeplubiceerd.

DE 00S TER SE KAJ(!{ERUJ<

(Blatca orientalis L.)

Algemeen
Behalve in woonhuizen kunnen
deze kakkerlakken in levensmiddelenbedrijven, bakkerij en,
hotels, restaurants, ziekenhuizen, wasserijen, e.d. in grote
aantallen voorkomen. Ze verspreiden een onaangename geur,
die ook door levensmiddelen wordt
opgenomen; de geur wordt veroorzaakt door het uitscheidingsprodukt van een rugklier.

Rotterdams Dagblad
16juni 1992

Uit artikel:
Huiszwam in Overschie en Hillesluis:
ramp dreigt voor stadsvernieuwing
Door Canis Zijlmans

Plaagdieren in de pers
Het Houtblad
(mei 1992)
Registratiesysteem

De leden van de Nederlandse Vereniging
van Ongediertebestrijdingsbedrijven
(NVO) hebben een nieuw
registratiesysteem ingevoerd. Vanaf 1
januari wordt elk object waarin
houtconserveringsmiddelen zijn verwerkt
(huizen, kerken, e.d.), voorzien van een
lichtmetalen registratieplaatje. Hierop
staan gegevens over de uitgevoerde
behandeling en de gebruikte middelen.
Ook vermeldt het plaatje de datum van de
behandeling en het bedrijf dat het werk
heeft uitgevoerd.
De nieuwe registratiemethode is van
belang voor de veiligheid van derden die
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werkzaamheden in het object verrichten,
zoals monumentenzorgers. Deze kunnen
desgewenst contact opnemen met het
betrokken bedrijf voor nadere informatie.
Een aantal uitvoerende bedrijven zal ook
een database opzetten met verdere
gegevens. Voor informatie: NVO, Postbus
80523, 2508 GM Den Haag.
Gemeentereiniging & Afvalmanagement
(juli/ augustus 1992)
Verplicht KCA-logo

Alle produkten, die in het afvalstadium als
klein chemisch afval (KCA) moeten
worden beschouwd, zullen vanaf midden
1993 voor de consument herkenbaar zijn
door middel van een KCA-logo. De
verplichting om het KCA-logo aan te
Dierplagen en Milieu, 40 (3) 1992

Rotterdam - De voortwoekerende
huiszwammenplaag blijkt een ramp te
worden, die z'n weerga in de Rotterdamse
stadsvernieuwing niet kent. De hout
etende zwam houdt niet alleen in
Spangen huis, maar blijkt zich ook in
Overschie en Hillesluis tegoed te doen
aan de funderingen en vloeren van
benedenwoningen. In de eerste wijk
dreigen nu woningen gesloopt te moeten
worden, in de tweede wordt de renovatie
van huizen aanzienlijk duurder.
Tijdens renovatiewerkzaamheden aan
zestig woningen in de Walravenstraat en
de Janne Bouwenssstraat op RotterdamZuid trof men in de kelders op een aantal
plaatsen de huiszwam aan. Het werk
werd resoluut stilgelegd en onderzoekers
bekeken de omvang van het probleem.
Voor renovatie van de 28 woningen is
60.000,= per woning nodig.
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