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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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.
Dierplagen en Milieu, 43 (1) 1995

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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