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Amsterdam het!
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Een andere mogelijkheid is, dat na de
geboorte de vruchtvliezen onvoldoende
worden verwijderd door het moederdier,
waardoor de staarten, en ook soms de
achterpoten, aan elkaar vast kunnen gaan
zitten. (afb. 4).
Maar misschien is het ook een eenvoudig met elkaar in de knoop raken van
de staarten. Welke van de drie verklaringen de juiste is zal nog moeten blijken. Van der Meer Mohr (Treubia V-41924) beschrijft rattenkoningen, gevonden op Java. Hier gaat de eerste verklaring dus al niet op.
Wat ook de oorzaak van het ontstaan
van een "Rattenkoning", mag zijn, dat

deze staartenknoop de troon van een
echte rattenkoning zou zijn, is in elk
geval hoogst onwaarschijnlijk. Dit idee
kunnen we gerust laten varen. Jammer
van de romantiek!
Volledigheidshalve zij nog opgemerkt.
dat dergelijke "koningen" ook zijn gevonden bij bosmuizen, huismuizen, eekhoorns en zelfs katten. Zelfs een kattenkoning dus. Dat is nog eens wat anders dan in Maart hofhouden in de dakgoot!
(De afbeeldingen bij dit artikel werden
overgenomen uit: J. C. v.d. Meer Mohr,
Buitenzorg: ,,Ueber einige sog Rattenkönige" Treubia V-4-1924).
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De bestrijding werd dit jaar weer permanent uitgevoerd door vier ambtenaren, uitsluitend voor het stadsgedeelte,
terwijl in de haven zes ambtenaren naast
hun normale contrölewerkzaamheden dit
gebied regelmatig behandelden.
De Dienst behandelde 1957 klachten
over rattenoverlast (vorig jaar 2160),
ingekomen van particulieren en van gemeentelijke instanties.
Naar de oorzaken van de hinder kunnen deze klachten als volgt worden ingedeeld:
Openingen in de gevels . . .
581
Gebreken aan de riolering . . . .
287
Ondergraving trottoirs . . . . . . . . . . 150
Defecte dakbeschieting
112
Ratten in tuinen en volkstuincomplexen
...........
437
Vervuiling in de omgeving
220
Diverse oorzaken
170
Van de behandelde klachten betroffen
173 hinder van de zwarte rat en 1784
hinder van de bruine rat.
In de Joop van het jaar werden door
2360 particulieren 41.490 scilla-blokjes
gekocht en afgehaald om in eigen omgeving zelf de ratten te bestrijden. Dit
distributiesysteem, waarbij op 11 plaatsen, verspreid over de stad, scilla-blokjes verkrijgbaar worden gesteld, heeft
wel aan het doel beantwoord. Deze
plaatsen worden tijdens de jaarlijkse

campagne ingeschakeld voor het gratis
afhalen van de verdelgings-middelen en
hebben bij het publiek reeds een grote
bekendheid verworven.
Het totaal-verbruik van de
blokjes was als volgt:
Januari .. _.
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
(18 October
October
aanvang campagne) ....... .
(campagne)
November
December

scilla8.720
4.560
8.210
10.610
12.300
10.020
8.950
13.420
16.410
5.450
14.930
113.580

Bovendien voor de campagne van
18 October t/m 27 November 250.000
Totaalverbruik:

363.580

Bovendien verbruikt :
4.000 stuks lepit (zinkphosphide)
200 gram thallium
40.kg cumarine-middelen.
D e jaarlijkse campagne werd in het
najaar uitgevoerd van 18 October t/m
27 November. Behalve het eigen personeel werkten aan deze actie vier losse
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arbeidskrachten mede. Van deze campagne werd een afzonderlijk verslag ingediend.
In verband met de, bij de behandeling
van rattenklachten, geconstateerde bouwtechnische gebreken, werden aan de betrokken huiseigenaren 532 aanschrijvingen verzonden voor het treffen van voorzieningen ter ratwering. Afschriften van
deze aanschrijvingen werden ter kennisneming gezonden aan de Directeur van
het Gemeentelijk Bouw- en Woning-toezicht. De aanschrijvingen werden alleen
verzonden, indien van de zijde van de
Dienst met de betrokken eigenaar mondeling geen overeenkomst kon worden
bereikt. De noodzakelijke uitgravingen
voor het vaststellen van de gebreken in
de gevel onder het straatniveau werden
steeds verricht met de bijzondere medewerking van de afd. Bestratingen van
de Dienst der Publieke Werken.
D e zg. blok-bestrijding werd op bescheiden schaal ook dit jaar voortgezet.
Jn de loop van het jaar werd een brochure ontworpen, welke een paar dagen
vóórdat het betreffende blok onderhanden werd genomen, huis aan huis werd
verspreid om de bewoners voor te bereiden en hun medewerking in te roepen. In de praktijk bleek deze wijze van
werken zeer doeltreffend.
In totaal werden 51 blok-bestrijdingen
uitgevoerd. Uit de bevindingen voor elk
blok kon worden geconstateerd, dat de
aanwezigheid van rattenhaarden in elk
blok tot één of twee punten konden worden teruggebracht. Deze punten bleken
in alle gevallen levensmiddelenbedrijven
te zijn (slagerijen en bakkerijen). Deze
bedrijven werden onmiddellijk met Ci.1marine-middelen behandeld en gedurende vijf dagen onder controle gehouden.
Openingen in de gevels, straatverzakkingen en gebreken aan de riolering waren mede oorzaken van rattenoverlast
in een dergelijk blok. Jn enkele gevallen
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werden rattennesten aangetroffen, tegen
de gevel, direct onder de straattegel.
De bezetting van deze blokken met ratten bleek, afhankelijk van het stadsgedeelte, nogal te variëren, nl. van 10 tot
20%.
Voor de algemene bestrijding en tijdens de campagne werd uitsluitend gebruik gemaakt van scilla-producten als
verdelgingsmiddel. Deze middelen hebben
in de praktijk bewezen praktisch ongevaarlijk te zijn voor mens en huisdier,
terwijl hiermede toch behoorlijke resultaten werden verkregen. Een loods van
een oud-papierhandel, die uitsluitend
met scilla werd bewerkt, leverde praktisch 100% resultaat op. Ná opruiming
en bewerking van de oude voorraad
werden 60 cadavers gevonden, terwijl de
overlast tot het verleden behoorde.
Gedurende het laatste halfjaar werd
geen gebruik meer gemaakt van thallium,
terwijl steeds meer en intensiever met
cumarine-middelen werd gewerkt. De
prijzen van dit middel, die voorheen
tussen f. 7.- en f. 100.- per kg lagen, zijn thans zodanig gestabiliseerd,
dat de kosten geen beletsel meer zijn, om
dit middel op groter schaal te gebruiken.
De resultaten, hiermede verkregen, zijn
zeer bevredigend. Het is ons thans gelukt, bv. de parken vrijwel ratvrij te
krijgen, door de medewerking van de
afd. Beplantingen. Voor de uitzetting
worden als voorzorg onze zelf-ontworpen voerkistjes gebruikt. Het achtergedeelte van het Abattoir is door de Dienst
op deze wijze geheel vrij van ratten gemaakt.
Terugziende op het afgelopen jaar
mag worden geconcludeerd, dat de rattenstand in onze stad dit jaar een gevoelig verlies heeft geleden, hoewel waakzaamheid ook in de toekomst geboden
zal blijven.
G.B.

Rotterdam
vertelt
De Rotterdamse Ontsmettingsdienst
maakt voo~ de bestrijding van ratten in
de stad en omgeving in hoofdzaak gebruik van twee soorten vergif, t.w. cumarie-derivaten en scilla.
Cumarine-derivaten worden te Rotterdam op grote schaal met zeer veel succes toegepast; het is dan ook met enthousiasme dat wij het gebruik van deze
middelen aanbevelen. Hetgeen voorheen
niet mogelijk was, nl. het volledig uitroeien van een rattenbevolking in fabrieken, magazijnen, opslagplaatsen, varkensfokkerijen, boerderijen, enz. levert
thans weinig moeilijkheden meer op en
kan binnen 14 dagen worden bereikt.
Dit geschiedt dikwijls tot verwondering
van onze opdrachtgevers, die het resultaat nauwelijks kunnen geloven, aangezien zij soms geslachten lang met het
euvel van een rattenplaag te kampen
hebben gehad.
Naast het gebruik van het gif in een
strooipoeder verwerkt, kunnen wij het
gebruik van mengpoeder in lokaas,
meestal in de verhouding 19 lokaas : l
gif, dan ook warm aa nbevelen! Als
lokaas is haver bijzonder geschikt. Voordat men het giftige poeder met de haver
vermengt, maakt men de haverkorrels
enigszir.s kleverig met enkele druppels
slaolie, waardoor een goede hechting
wordt verkregen. Dit ]okaas-gifmengsel
voldoet in de praktijk uitstekend en
wordt door ons verkozen boven het
strooipoeder, o.m. omdat men van het
strooipoeder belangrijk grotere hoeveelheden nodig heeft dan bij de toepassing
van mengpoeder met lokaas; het is dan
ook duidelijk, dat de strooimethode kostbaarder is dan de mengmethode.

Rotter.lom. l~ijnhoven
[oio V.\!, V. Rollerrlnm

Een eerste eis bij het gebruik van
mengpoeder zowel als van strooipoeder,
is. dat men het gif op de juiste plaatsen
brengt. Bij de bestrijding van de zwarte
rat zal men het lokaas ook op de looppaden moeten brengen. Hiervoor maakt
de Ontsmettingsdienst gebruik van kistjes. die tegen balken. waar de ratten langs
lopen, worden gespijkerd. Deze kistjes
moeten regelmatig worden bijgevuld.
De ratten die het lokaas op hun looppaden vinden, nemen het graag op en
feit. dat zij er enige dagen achter elkaar
een hoeveelheid van moeten consumeren,
is geen bezwaar. Wanneer zij het eenmaal hebben genuttigd, komen zij er
steeds op terug. Op dit punt zijn ratten
te vergelijken met vogels die men dagelijks eten geeft.
Indien men het vergiftigde lokaas onbereikbaar moet neerleggen, bijv. in
kippenhokken, kan een bij de Ontsmettingsdienst in gebruik zijnd rattenvoerkistje worden aanbevolen (afb. 5). Waar
geen andere dieren aanwezig zijn, kan
met succes het door ons gebruikte gifvoer-voorraadkistje worden
gebruikt
(afb. 6).
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