Uit de praktijk

Isabel-kleurige
bruine rat.

Onlangs werd te Rotterdam de hulp
ingeroepen van de Gem. Ontsmettingsdienst naar aanleiding van een zeer
eigenaardig geval van rattenoverlast.
In een café werd

een bedrag van

± f. 647.- vermist. De eigenaar had de
bij de dieren, die buiten leven, gebeurt.
Aldus zou binnenshuis een selectie in de
richting van de zwarte kleur plaats kunnen hebben.
Deze verandering is nog niet volledig
tot stand gekomen, want telkens vindt
men de oorspronkelijke kleur weer terug.
Ook andere afwijkingen treffen we
aan, zoals isabel-kleurige bruine ratten

met rode ogen en ook donkerbruine
zwarte ratten en vrijwel witgekleurde
zwarte ratten, welke laatste echter geen
albino's zijn, daar zij zwarte ogen hebben. Hierov"er weten we nog niet veel.
Wanneer U vreemde dieren vindt stellen wij het zeer op prijs hiervan bericht
te ontvangen. Vooral toezending van
dergelijke dieren is gewenst.

politie in de arm genomen om te trachten de dader O!) te sporen. Enige personen werden verdacht en waren reeds
ctoor de politie verhoord, doch men
bleef volkomen in het duist-er tasten.
Opeens ging echter de wind uit ,:en
geheel andere hoek waaien. Er moest
in het café nl. een kleine reparafr:
plaats vinden, waartoe een timmerman
achter het buffet enige planken mo~st
wegbreken. Plotseling ontdekte deu
man een sta!}eltje in elkaar gefrommelde
bankbiljetten, welke het vermiste bedrag
vertegenwoordigden. Blijkbaar waren

deze biljetten door ratten uit de buffetlade gesleept en naar een voor hen veiliger plaats gebracht. D~ biljetten waren alle gedeeltelijk aangevreten, zoals
uit bijgaande afbeeldingen blijkt.
Zo was deze raadselachtige zaak
plotseling tot een oplossing gebracht!
Van een slager te Rotterdam ontvingen wij enige maanden geleden een
klacht over ernstige hinder door ratten.
Bij een onderzoek ter plaatse, waarbij
met een staaflantaarn onder de vloeren
werd gespeurd, ontdekten wij een gat
van ± 5 cm2 in de 3 mm dikke wand
van een loden afvoerbuis, door welk
gat de ratten kennelijk in het pand kwamen. Terstond werd het beschadigd•:
gedeelte van de buis weggenomen en
vervangen, waarna de rattenplaag tot
het verleden behoorde.

Van links naar rechts:
bruine rat
zwart-bruine rat
alexandrijn
zwarte rat
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Korte tijd geleden deelde de betreffende slager ons echter mede opnieuw
last van ratten te hebben. Bij onderzoek
bleek ook in de nieuwe
afvoerbuis,
welke eveneens een wanddikte had van
3 mm, een groot gat te zijn geknaagd.
Een foto van de beschadigde loden buizen vindt U hierbij.
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Over knaagdieren gQ9proken!!
De techn. hoofdambtenaar
van de Ontsmettingsdienst te
Rotterdam,

J. A. BOT.

