UIT DE

Conclusi e

De percentages zijn berekend naar de totale
opnames van de ratten tijdens de proef.

Uit alle drie lokaaskeuzeproeven blijkt dat zwarte

Bij de gemiddelden valt het op dat er tussen

ratten een voorkeur hebben voor gepelde haver

proef C met de gedroogde zoete appeltjes (Sweet

boven zowel gedroogde appeltjes, als gedroogde

Caroline) en de andere twee proeven met

zoete appeltjes (Sweet Caroline).

Latrinevlieg
in lamp - kappen

gedroogde appeltjes een groot versch il is in
opname. Bij de proeven viel het op dat de ratten

N.B.:

de stukjes appel door de kooi versleepten. Deze

Lokaas gemaakt met gedroogde appeltjes is in

stukjes werden na de proef bij reiniging van de

de praktijk niet geschikt voor de best rijding

kooien gedeeltelijk of geheel teruggevonden.

van de zwarte rat, aangezien de appeltjes door

Discussie

Gezien de verschillen in opname tussen gewone

BUITENDIENST

Su mmary

Smal l flies (Leptocera spp.) in an

de ratten worden versleept. Het is dan niet

old . recently renovated building

mogelijk om de opname betrouwbaar te kunnen

developed in the dung coming out

controleren.

into the basement from a leaking
sewer system. Detection of the

gedroogde appeltjes en Sweet Carol ine, lijkt het
A.E. Brink en A. Balkstra.

de moeite waard om verder onderzoek te verrich-

leakage was performed by blocking

Leptocera sp.

ten. Daarbij moet ook de wetenschap, dat zwarte

the sewer-pipe with a ball and

ratten van oorsprong boombewoners zijn, in ogen-

filling the pipe with water by

schouw worden genomen. Het zijn van oorsprong

opening the water-taps inside the

In het pand van een instelling werd hinder onder-

fruiteters. A.P. Meehan publiceert in zijn boek

building. Repair of the defect ive

vonden van latrinevliegen (Leptocera spp.) in de

"Rats and Mice" dat Rattus rattus in het Midden-

sewer-pipe and removal of organic

lichtbakken van de grootkeuken. Het betrof een

Oosten van 20% tot 100% verlies van opbreng-

material in the basement solved the

ouder pand dat recentelijk geheel gerenoveerd

sten veroorzaakte in fruit en groentekwekerijen.

problem.

was. Het was aangepast aan de eisen van deze
tijd en er was een nieuwe keukenuitrusting geïn-

Onder meer schade aan sinaasappelen, bananen

stalleerd.

en sojabonen wordt genoemd.

In eerste instantie werd telefonisch geadviseerd
om de bron op te sporen en te saneren. Dit
bleek een probleem te zijn. Bij de renovatie was
er namelijk als het ware een nieuw gebouw in
een oud gebouw geplaatst.
Met de gemeentelijke dierplaagbestrijder werd ter
plaatse een onderzoek ingesteld.
De eigenaar van het bedrijf had in de loop der
jaren al vele spuitbussen tegen vliegende insek-
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ten leeggespoten en wilde nu een grote bestrij-

Toen men binnen de kranen opendraaide was de

ding laten uitvoeren.

verbazing van de bouwkundigen groot (m.u.v. de

De aannemer en de loodgieter die erbij betrokken

bestrijdingstechnici) toen door gaten en scheuren

Bijzonderheden
bij de t e r minaties

Elfenb ankj es
In november 1995 stuurde een particulier uit de

werden, waren ervan overtuigd dat de riolering

in de fundering aan alle kanten vuil water naar

geen rol speelde bij de problemen, omdat deze

buiten gulpte en nog honderden vliegjes mee-

goed doorliep en er geen rioollucht te ruiken was.

sleepte. Het resultaat was, dat besloten werd de

Door de renovatie waren er achter de nieuwe bin-

gehele inpandige riolering tot aan het gemeente-

Cis boleti beetles having their

en in de vensterbank had zien lopen. De angst

nenmuren en boven de plafonds holle ruimten

lijk riool te vernieuwen. Bij de uitvoering moest

habitat on Po/ystictus versicolor L.

was dat ze met houtwormkevers te maken had.

ontstaan. De indruk bestond dat de vliegjes via

een groot gedeelte van de keukenvloer worden

were found in a living room. They

deze "spouwen" vanuit de voormalige kelder-

gesloopt. Tevens is geadviseerd het organische

appeared to have been transported

De kevers werden gedetermineerd als exempla-

ruimte, aangetrokken door het licht, in de licht-

materiaal uit de kruipruimte te verwijderen en

with a flower-piece. The owner was

ren van de soort Cis boleti Scopoli. Deze kevers

bakken terecht kwamen.

schoon zand in te brengen en enkele inspectie-

delighted hearing the result of the

leven alleen op en in elfenbankjes en komen

Er werd geadviseerd de riolering bij de aansluiting

luikjes aan te brengen om bij voorkomende pro-

determination, not being confronted

daarom normaal gesproken niet voor in gebou-

op het gemeentelijk riool te controleren door deze

blemen de kruipruimte zonder grote sloopwerk-

with the dreaded woodworm beetle

wen.

open te leggen, met een bal af te sluiten en

zaamheden te kunnen controleren .

and not having to use insecticides.

gemeente Wassenaar een monster insekten,

S umm a ry

afkomstig uit haar woning. Volgens de inzendster
betrof het kevertjes die ze op droogbloemstukjes

daarna vol te laten lopen met water. Als de rioleH. Vos.

ring intact was zou het water in de bakken en toiletten blijven staan.
Met veel tegenzin - de loodgieter en de aannemer
wisten nl. héél zeker dat een en ander in orde
was - heeft men het advies opgevolgd en het
riool getest.
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