PERSBERICHTEN

rugvacht, licht- tot middelgrijze buikvacht)
en Rattus frugivorus (grijsbruine rugvacht
en witte buikvacht). Wat hierbij ontbreekt
is de omschrijving voor een echt zwàrte,
zwarte rat. Medewerkers van de afdeling
Bestrijding van Dierplagen hebben
dergelijke exemplaren meerdere keren in
bedrijfsgebouwen in Noord-Brabant
aangetroffen. Terecht wordt gesproken
over varianten en niet over ondersoorten.
Dit is geheel in overeenstemming met
datgene wat eerder in artikelen in
Dierplagen en Milieu werd beschreven.
Interessant is ook de mededeling dat in
Zuid-Limburg op de lössgronden de
hamster voorkomt. In Limburg zou men
de hamster korenwolf of aardwolf
noemen. De laatste naam is verwarrend
omdat ook de gravende ondersoort van
de woelrat ("droge" woelrat) zo wordt
genoemd.
Instructieve tekeningen, die prima zijn
ingekleurd verluchtigen het boek.

zijn: Arvicolidae voor de woelmuizen in
plaats van het tot nu toe gebruikte
Microtidae. Voor Muridae wordt in plaats
van de tot nu toe gebruikelijke vertaling
ware muizen de omschrijving ratten en
muizen gebruikt.
Voorts is er dan nog het punt dat de in
geheel West-Europa voorkomende huismuis wordt aangeduid met de wetenschappelijke naam Mus domesticus. In
Oost-Europa zou dan sprake zijn van de
soort Mus musculus. Sommige auteurs
beschouwen deze twee soorten als zeer
nauw verwant, anderen spreken liever
van ondersoorten, die dan moeten
worden aangeduid met de namen Mus
musculus domesticus en Mus musculus
musculus. Persoonlijk ben ik voorstander
van de laatste benadering. Het criterium
waarom een bepaalde soort wordt onderscheiden is, dat er geen nageslacht
wordt verwekt met dieren van een andere
soort. Totdat hierover duidelijkheid is
ontstaan zal de huismuis door onze
Afdeling Mus musculus L. worden
genoemd.

Naamgeving
Determinaties
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Niet alleen de nederlandse namen
kunnen zoals hiervoor is aangegeven af
en toe problemen opleveren. Dit is ook
het geval met de wetenschappelijke
benamingen die op basis van nieuwe
inzichten van tijd tot tijd door de
deskundigen worden bijgesteld. In dit
boek zijn daarvan meerdere voorbeelden
aan te geven. Het is te hopen dat het niet
al te veel tijd zal vergen, voordat de kloof
die hierdoor tussen wetenschap en
praktijk dreigt te ontstaan, wordt gedicht.
De mensen die in de praktijk met deze
namen werken zullen te zijner tijd moeten
overstappen op de "nieuwe en
verbeterde" namen. Dat zal gebeuren
wanneer in de toekomst duidelijk wordt,
dat de nieuwe namen algemeen worden
geaccepteerd.
Enkele voorbeelden van nieuwe namen
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Achter in het boek is informatie te vinden
over determinatie aan de hand van met
name schedelresten. Vooral bij het
onderzoek van braakballen en de daarin
voorkomende botjes en schedels is dit
een waardevol onderdeel van het boek.
Helaas zijn de tekeningen van de
schedels wat kleiner opgenomen dan in
de vorige uitgave van dit boek.

Voor de diensten voor de ongediertebestrijding die in hun gemeente
publicaties willen laten plaatsen in het
gemeentelijk huis-aan-huis blad, de
dagbladpers, de lokale nieuwsbladen of
de gratis huis-aan-huis bezorgde
advertentiekranten, heeft de Afdeling de

Met dit boek is er een uiterst waardevolle
publikatie verschenen, waarvan naar
verwachting alle zoogdiervrienden in het
nederlandse taalgebied intensief gebruik
zullen gaan maken.
ir. J.T. de Jonge.
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volgende concept-persberichten op
aanvraag beschikbaar:
"Ratten niet lokken"
"Lastige huismuizen"
"Limonadewespen liefhebbers van zoet".

Plaagdieren in de pers
RIJN EN GOUWE
(2 juli 1994)
Muisje krijgt staartje
Eibergen - Een muis heeft gisterennacht
een stroomstoring veroorzaakt in het
buitengebied van Eibergen. Inwoners van
Rekken, Holterhoek en Zwilbroek zaten
enkele uren zonder elektriciteit. Het
diertje kroop in een schakelcel van een
transformatorhuisje van energiemaatschappij Nuon bij het militaire kamp
Holterhoek.
Een steekvlam en een explosie waren
het gevolg. "We kunnen de huisjes
wegens ventilatie niet muisdicht
afsluiten", aldus H. Stempher van Nuon.
De muis heeft de explosie niet overleefd.
EINDHOVENS DAGBLAD
(19 oktober 1994)

Conclusie
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Uit: Paniek in slaapkamer gezin
na rattebeet
Helmond - De jongste zoon van het gezin
kwam om drie uur 's nachts bij zijn
ouders op de slaapkamer met het
verhaal, dat hij was gebeten door een
Oierplagen en Milieu, 43 (1) 1995 .

grote vogel die van onderen een gele
kleur had. Kort nadat de jongen was
getroost en weer naar bed was gegaan
meldde de heer des huizes, dat hij ook
gebeten was en wel zodanig, dat "ineens
alles onder het bloed zat". Vader bleek
een flinke wond in zijn lip te hebben en
hij was ook in zijn elleboog gebeten. De
zoon had een oppervlakkige beet boven
zijn oog.
Het Gemertse ongediertebestrijdingsbedrijf, opgespoord via de Gouden Gids,
stelde vast dat het om een rat ging. In de
garage werden rattekeutels aangetroffen.
Volgens de vrouw des huizes had het
dier gegeten van oud frituurvet, dat werd
bewaard voor het maken van zaadbolletjes voor de vogels. Vangpogingen
hadden al snel succes. Na een dag was
het dier gevangen.
De rat is waarschijnlijk ontsnapt tijdens
herstelwerkzaamheden aan de riolering ,
die kort daarvoor waren uitgevoerd.
Het komt zelden voor dat ratten bijten.
De rat heeft zich wellicht in het nauw
gedreven gevoeld, of is geschrokken van
onverwachte bewegingen die tijdens de
slaap werden gemaakt.
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