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De bevindingen van een rattenbestrijder

Schade aan dieren

In het vogelhuis zijn in bepaalde volières twee glansspreeuwen door ratten in hun
slaap gedood en weggesleept. Deze volières konden sinds die tijd niet meer worden
gebruikt.
In een andere volière zijn in twee nachten kort daarna resp. 2 en 4 kardinalen door
de zwarte rat gedood of zodanig verwond, dat zij stierven (dit was de directe aanleiding
tot een meer intensieve bestrijding).
Hoewel dit niet zeker vaststaat, is het wel waarschijnlijk, dat wij enkele dieren
hebben verloren aan de ziekte van Weil.
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Schade aan gebouwen

Door ondergraven en kapotknagen is in de loop van de tijd zeer veel schade toegebracht.
Schade aan voedsel

Helaas is het onmogelijk voldoende gegevens uit de afdelingen te verkrijgen om
hierop een berekening te baseren.
Enig idee geeft het feit, dat van 30 November t/m 31 December 81 kg uitgelegde
vergiftigde haver is gegeten. Aannemende, dat iedere rat S dagen eet voor hij sterft, dan
zou het verbruik bij niet vergiftigd voer ongeveer 6 X zo hoog moeten liggen en dus
overeenkomen met ongeveer 480 kg haver per maand. In werkelijkheid werd zeker ook
graan gegeten, maar daarnaast brood, suikerbieten, wortelen, vlees, vis enz.
In ieder geval staat het vast, dat voor een belangrijk bedrag aan voedermiddelen
niet aan onze dieren ten goede kwam.
Gaarne betuig ik U onze zeer hartelijke dank voor de verleende hulp. Deze dank
komt zeker voor een zeer groot deel toe aan de Heer Langeveld. Voor ons betekent
deze actie de oplossing van een onoplosbaar lijkend probleem.
Met de meeste hoogachting,
Dr E. F. JACOB!
Directeur

Oogegtuigen vertellen:

Hoe worden de eieren versleept?
Enschede, 12- J-'54
Mijne Heren,

In Uw periodiek "Rat en Muis" las ik het een en ander over eiervervoer door ratten.
Zoals U wellicht uit het laatste no. van "De Levende Natuur" bekend is, correspondeerde ik hierover met Dr van Deinse. Bovendien vond ik onlangs (ik schreef dit juist ook aan
Dr van Deinse) dat La Fontaine (1621-1695; Red.) het slepen van ratten (met een ei) op de
rug ook al in zijn fabels heeft verwerkt. U vindt dit in de grote uitgave met illustraties (ook
van dit geval) van Gustave Doré. Waar La Fontaine z'n stof aan Esopus (6e eeuw v. Chr.;
behandelde de fabel het eerst als letterkundig genre in proza; Red.) ontleende, is dit blijkbaar reeds een overoud verhaal.
Met de meeste hoogachting,
w.g. G. M. RODING,
directeur v. h. Natuurhist. Museum
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Het zal deze keer niet in hoofdzaak over
de manier van bestrijden gaan, hoewel deze
hier en daar wel ter sprake zal komen.
Het rattenbestrijden is niet altijd zo eenvoudig als men denkt; dikwijls moet men
de dieren zoeken.
Over zoeken gesproken: ,,Mijnheer, een
rat in de slaapkamer". Dus dan maar op
zoek, in bed, onder de dekens, onder het
bed, in de linnenkast: geen rat. ,,Mevrouw,
heeft U misschien de deur open gehad, want
in Uw slaapkamer is geen rat te vinden".
Daar ik van achter de schermen een ontkennend antwoord kreeg, was de enige oplossing verder te zoeken. Tenslotte in de
commode, en jawel, als kind in huis liep de
rat daar; toen was 't gauw met hem gebeurd.
In een veevoederfabriek werd weer op een
andere manier naar ratten gezocht. Hier zijn
ratten niets bijzonders. Er werden alle mogelijke lokazen neergelegd, volgens de methode
op het rattenspoor; de uitwerpselen lagen op
de vloer zoveel als men maar hebben wilde.
Er werd niets van die lokazen op dat spoor
opgenomen. Ik had er namelijk geen rekening mee gehouden, dat die uitwerpselen van
de dakspanten op de vloer terecht kwamen,
want toen ik wat lokaas op de dakspanten
bevestigde, namen de ratten het wel op.
Het is van zeer groot belang om, voor wij
gaan bestrijden, eerst uit te zoeken met
welke soort ratten men te doen heeft, waarna wij kunnen bepalen, ten eerste waar het
vergif gelegd moet worden en ten tweede
wàt voor vergif we moeten nemen.
Kan men ook ratten wegkrijgen zonder
vergif?
In een villa zaten tussen het plafond en op
de zolder ratten. Als wij nu eerst eens even
bedenken, dat een rat tussen een plafond of,
zoals in dit geval op de zolder, geen voedsel
heeft en toch in leven blijft, dan komen wij
tot de conclusie, dat er een weg moet zijn
waarlangs hij naar boven komt: nl. de

afvoerpijp van het hemelwater. Bestrijdingsmiddel: een peervormig rooster in de afvoerpijp; de ratten waren zonder noemenswaardige kosten verdwenen.
Rat-proof maken behoeft in vele gevallen
geen hoge kosten mee te brengen. Waarom
we een peervormig rooster toepassen? Als
we een plat rooster nemen is het mogelijk,
dat er bv. een boomblad op terecht komt;
dan zit de zaak verstopt en kan het middel
wel eens erger worden dan de kwaal.
De wapenen om de ratten te bestrijden
zijn ideaal, maar de mensen hiervan te overtuigen is veel moeilijker dan de ratten te
bestrijden.
Een grossier kwam met de noodkreet dat
al zijn waren werden opgevreten door de
ratten. Hij woonde boven zijn pakhuis. Toen
ik aanbelde, opende hij de huisdeur en zei:
,,Mijnheer, ik zal even het pakhuis openmaken". Daar hoorde ik een verschrikkelijk
lawaai, mijn eerste gedachte was: daar rolt
iemand van de trap, maar even later kwam
de grossier toch de deur van het pakhuis
openen. Mijn eerste reactie was: ,, U bent er
nog al goed afgekomen". Hij begon vreselijk
te lachen. ,,Man, wat denk je wel, ik ben niet
gevallen, maar ik heb een paar keien boven
aan de trap liggen en als ik naar beneden
moet, rol ik die eerst van de trap, dan zijn
de ratten verdwenen als ik beneden kom;
ik ben doodsbang als er een klant komt. "
Toen heb ik getracht hem ervan te overtuigen, dat zoiets heus niet nodig was. Hij
geloofde mij maar half. Na veertien dagen
had hij een goede dag: hij had reeds 25 dode
ratten gevonden. Nu is er geen rat meer,
maar het ergste komt nog: Toen ik hem vertelde, dat de kosten f 10,- bedroegen,
scheelde het niet veel, of ik had de keien
tegen mijn hoofd gehad, die hij toen niet
mee<nodig had,voor de ratten.
Een dame uit X, zou haar man eens verrassen, hij wilde namelijk graag een motorfiets hebben. Zij aan het werk om er wat bij
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