Een nieuwe zoogdierengids voor West-Europa

Diergeneesmiddelen

Since january 1si 1995 pesticides for
treatment of pet animals against insect
vectors, are to be considered medicines
instead of pest control chemicals.
Per 01-01-1995 zijn de toelatingen
vervallen van alle middelen ter bestrijding
van ongedierte op huisdieren. Dit zijn
bijvoorbeeld vlooienbanden voor honden
en katten, spuitbussen , poeders en
shampoos voor de behandeling van
huisdieren. Deze middelen worden met
ingang van de genoemde datum niet
meer beschouwd als bestrijdingsmiddelen in de zin van de Bestrijdingsmiddelenwet, maar als diergeneesmiddelen in de zin van de
Diergeneesmiddelenwet.

middelen zullen in een aparte procedure
op hun toelaatbaarheid voor de
behandeling van de vloerbedekking
worden bekeken om vervolgens als
bestrijdingsmiddel voor het betreffende
deelgebied een toelating op grond van de
Bestrijdingsmiddelenwet te kunnen
behouden.
Voor de "vervallen" middelen, die onder
het regime van het Bureau Registratie
Diergeneesmiddelen zijn gebracht, geldt
dat zij in het kader van een ingestelde
Ontheffingsregeling op de markt kunnen
blijven .

Een aantal van bovengenoemde
middelen was toegelaten voor toepassing
op dieren en daarnaast voor behandeling
van de dierverblijven, zoals honde- en
kattemanden en van de vloerbedekking
van de ruimten waarin zich de dierverblijfplaatsen bevonden. Deze

Summary
A book on the mammals of Western
Europe has been reviewed. Several
species of rodents are described. The
new edition has been updated with
recent facts and figures and newly
developed taxonomical views have been
integrated as well. The publication is a
very useful aid for all nature-lovers bul of
course also for pest control technicians.
Zoogdierengids
De Uitgeverij van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging
(KNNV) heeft onlangs onder de naam
"Zoogdieren van de Benelux" een
prachtige nieuwe gids uitgegeven waarin
van alle westeuropese zoogdiersoorten
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GFT lnfopunt gestopt per 1 januari 1995
Per 1 januari 1995 zal het GFT lnfopunt
ophouden te bestaan. De taken van het
GFT lnfopunt worden overgedragen aan
het Informatiecentrum Preventie en
Hergebruik, onderdeel van het Afval
Overleg Orgaan (AOO). Het lnfopunt is in
1991 opgericht ter ondersteuning van
gemeenten bij de invoering van
gescheiden inzameling van gft-afval.
Aangezien bijna alle gemeenten hiertoe
zijn overgegaan is de belangrijkste
opdracht voltooid. Tegelijkertijd met de
beëindiging van het GFT lnfopunt wordt
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het Actieprogramma GFT volgens
planning op 31 december 1994 afgerond.
De lopende activiteiten binnen het
Actieprogramma zullen uiteraard worden
voortgezet, maar niet langer aangestuurd
vanuit het projectteam van het
Actieprogramma GFT, maar door de
betrokken organisaties zelf.
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een schat aan informatie is bijeengebracht. De gids wil een praktische hulp
zijn bij het waarnemen en determineren
van zoogdieren en omdat er zeer veel
soorten in zijn beschreven kan het boek
in een groot deel van Europa worden
gebruikt. Net iets om in de vakantie mee
te nemen dus. Diverse aspecten van de
studie van de zoogdieren passeren de
revue. Allereerst wordt ingegaan op het
uiterlijk van de soort. Vervolgens komen
de biotoop (leefomgeving), het terreingebruik en de loopsporen aan de orde.
De leefwijze van de soort en de manier
van optreden van de populatie, het
voedsel, soms de uitwerpselen en de
geluiden die de dieren maken worden
behandeld. Verder worden de
verspreiding van de soort en de manier
waarop hij kan worden waargenomen
kort beschreven. Al met al zeer veel
nuttige informatie over de betreffende
soorten.
De voor dierplaagbestrijders
belangrijke soorten
Van de orde insekteneters (/nsectivora)
worden de egel, de mol en alle spitsmuissoorten beschreven. In Nederland
komen van de spitsmuizen de volgende
soorten voor: de bosspitsmuis, de tweekleurige bosspitsmuis, de waterspitsmuis,
de huisspitsmuis en de veldspitsmuis (in
Zeeuws-Vlaanderen en in Twente).
Van de orde vleermuizen (Chiroptera)
worden vele soorten beschreven.
Dierplaagbestrijders zijn natuurlijk vooral
geïnteresseerd in de knaagdieren. Ook
die staan alle beschreven. Niet alleen de
bruine rat, de zwarte rat en de huismuis
maar ook soorten als de bosmuis en
diverse woelmu isachtigen.
Van de zwarte rat wordt vermeld dat er
drie kleurvarianten zijn te onderscheiden
nl. Rattus rattus L. (leigrijze rug en buikvacht), Rattus alexandrinus (grijsbruine
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