bouwende bevolking voor het gebruik
van scilla-preparaten wordt beinvloed
door de in de handel zijnde cumarincpoeders. Men gaat hiermee de boeren
af. De resultaten zijn slecht: tijdens de
bestrijdingsperiode gaat er vee dood".
4. In verband met eventueel minder
gunstige resultaten bij de landelijke actie,
wordt ons nog vaak de vraag gesteld of
de oorzaak daarvan niet gelegen kan
zijn in het feit, dat de ratten immuun
worden tegen het scilla-vergif. Inderdaad
bestaat de mogelijkheid, dat men een
kort achtereen herhaalde uitleg van
scilla bij gebruik van hetzelfde lokaas,
het resultaat beneden de verwachting
blijft. Maar dit wordt niet veroorzaakt
doordat de ratten ongevoelig worden
voor het gif, maar omdat zij het gaan
weigeren.
Ratten, die door het onvoldoende opnemen van het met scilla vergiftigde lokaas in leven zijn gebleven, herkennen
het gevaarlijke voedsel en houden ook
hun soortgenoten ervan af.
De wijze waarop dit euvel kan worden ondervangen, is uitvoerig vermeld
in bovengenoemd nummer van " Rat en
Muis" en wel in het artikel "Bruine ratten en scilla", waarbij dan in het bijzonder mag worden gewezen op de paragraaf: ,,De conclusies voor de praktijk".
5. Hier en daar werd de wens geuit
de actie in de maand Januari uit te
voeren, omdat deze maand gemiddeld
kouder is dan December en de ratten
zich dus meer in de gebouwen concentreren. hetgeen een actie vergemakkelijkt.
Hoewel wij de aanhef van deze passage
niet kunnen tegenspreken, dient de conclusie: ,,dat de ratten zich dus meer in
de gebouwen concentreren", iets voorzichtiger te worden gehanteerd.
We mogen nl. ook niet vergeten, dat
Januari meer kans biedt op vorst, wat
tot gevolg kan hebben, dat de ratten
zoveel mogelijk in hun holen blijven en
daar van gehamsterde voorraden leven.
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Deze passiviteit der dieren vermindert
dan juist het opnemen van uitgelegde
lokaasporties.
6. Ons land telt nu ongeveer 350 gemeenten (zie overzichtskaart op blz. 49),
die een opgeleide rattenbestrijder bezitten. Houdt dat in, dat daar de rattenzaak dus voor 100% vlot? Hoe graag
zouden wij dit willen bevestigen! Wij
kunnen ons nl. niet aan de indruk onttrekken, dat in sommige van die gemeenten de rattenman niet voldoende
gelegenheid krijgt om praktisch te werken, d.w.z. dat zijn activiteit veelal voornamelijk beperkt blijft tot de Decemberactie.
Het is hierop, dat wij in onze inleiding
reeds doelden. De wintercampagne alléén is niet voldoende om de rattenpopulatie in de gemeenten tot een minimum terug te brengen en te houden. Dit
kan alleen gebeuren bij een voortdurende activiteit, dus het gehele jaar door.
Dan pas zal een rattenpopulatie, die in
December een geduchte opstopper ontvangt, niet 11 maanden de gelegenheid
krijgen zich daarvan volledig te herstellen.
7. Eén van de factoren. die het resultaat van een verdelgingsactie nog al in
gevaar brengt, is het nonchalante omspringen met levensmiddelen, etensresten en afvalstoffen.
Wij bedoelen hiermede, dat het helaas nog te vaak voorkomt, dat vergif
wordt uitgelegd op plaatsen, waar de
ratten tevens een overvloedige maaltijd
van genoemde ingrediënten vinden. En
dan is er geen denken aan, dat een rat
de voorkeur geeft aan het gif. Hij kan
er hoogstens mee gaan slepen (hamsteren) doch hij vult zijn maag met de onvergiftigde spijzen of afvalstoffen.
Ook hier ligt dus een taak voor de
gemeentelijke bestrijders: het publiek
bij herhaling wijzen op het vrijwel nutteloze van een bestrijding, indien andere
snoeperijen voor ratten vrijelijk worden
geëtaleerd.
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DE RATTENKONING
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Het is iedere keer weer merkwaardig
te constateren hoezeer de rat op de verbeelding van de mensen werkt. Hoeveel
legenden zijn er bv. niet ontstaan over
de zg. rattenkoning. Toch wordt deze
,,rattenkoning" maar zeer zelden gevonden. ln de literatuur zijn nog geen 50
gevallen bekend van de laatste 400 jaar
(Hase geciteerd door Steiniger). Zelf
hebben wij er nog nooit een gevonden.
Zo' n " rattenkoning" bestaat uit een
aantal ratten, die aan elkaar vast zitten,
doordat hun staarten m et elkaar verward
zijn. Hel volksgeloof wil, dat deze staartenknoop de troon is van de eigenlijke
rattenkoning, die hierop plaats neemt
als hij hof houdt. Daar men de koning
zelf natuurlijk nooit vindt, noemde men
voor het gemak deze aan elkaar geknoopte ratten maar "rattenkoning". Hoe
men zich e.e.a. voorstelde, blijkt uit de
afbeelding op de omslag van dit nummer.
Dit is een reproductie van een Middeleeuwse tekening, die wij overnamen
uit het Duitse tijdschrift .,Desinfektion
und Gesundheitswesen" en wel uit het
Januari-nummer van 1955.

l
Afb. 2
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Hoe ontstaat nu zo'n "rattenkoning"?
Hierover tast men nog in het duister, al
heeft men wel verklaringen voor dit verschijnsel gegeven. De ene verklaring is
deze: Als de ratten het bij vorst koud
krijgen, kunnen zij o.a. warmte zoeken
door tegen elkaar aan te gaan liggen,
ongeveer zoals sigaren in een sigarenkistje, koppen in één richting, staarten
in één richting. D e staarten kunnen dan
in de knoop raken. Als deze dan bovendien nog nat worden door uitwerpselen
en urine, en dan aan elkaar vast gaan
vriezen. is het ontstaan van de troon
van de rattenkoning aanwezig. (afb. 2
en 3).

Amsterdam, Maguebrug
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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
53

