Als een bijzonder geval kan het volgende worden gemeld. Op een bepaalde plaats,
werd voer gelegd achter enige stenen welke schuin ragen een muur waren gezet. Elke
keer dat werd gecontroleerd en dat gebeurde in dit geval bijna dagelijks, was het
voer op, terwijl de basten van de ha= in de omgeving van de voerplaats lagen.
Zoveel voer kon niet worden uitgelegd of de volgende dag was het op.
De eerste gedachte was dat een grote rattenkolonie op dat voer aasde, doch to•an het
langer dan 14 dagen had geduurd en maar steeds het voer bij de volgende controle
weg was begon het toch raadselachtig te worden. Was de cumarine niet goed of zat
in de buurt van de voederplaats een heel regiment ratten? Bij een controle werd
daarna geconstateerd dat een hele vlucht mussen zich aan die haver te goed deed.
De haver welke achter de stenen was weggestopt werd er door de mussen achter
vandaan gehaald, ter plaats·il van de bast ontdaan en het binnengedeelte opgepikt. In
de omgeving werden geen dode mussen gevonden, zodat mag worden aangenomen, dat
deze vogels er geen nadelige gevolgen van hebben gehad. De bestrijding van ratten
en muizen met cumarine geeft naar ons oordeel goede resultaten.
Zoveel te groter de omvang der actie, zoveel te meer zal dit de bestrijding ten
goede komen.
T. HETTEMA
hoofdportier N.V. Kon.
Ned. Glasfabriek "Leerdam"

h€t V€Rhaal van €En Rat
Ö1€ kaB€l at
(Overgenomen uit "Electro-Techniek", orgaan van Directeuren van
Electriciteitsbedrijven; 38•a jaar no 4)
Onlangs werden de lichtleidingen in het reptielenhuis (afb. 1) van de Amsterdamse
dierentuin "Artis" vernieuwd. De oude leidingen , die omstreeks 1925 waren aangelegd,
bestonden uit rubberaderdraden in schroefbuis, die in zicht waren aangebracht tegen de
zoldering en de wanden van de reptielenverblijven resp. de dien stgang. De buis was in
de loop der jaren zodanig verroest dat bezwaarlijk meer van bescherming van de
stroomvoerende draden kon worden gesproken; overigens konden de draden zelf althans wat hun isolatie betrof - moeilijk meer als geïsoleerde draden worden beschouwd.
De nieuwe leidingen zijn als RMvK-kabel uitgevoerd, met behulp van roestvrije metalen
beugels bevélStigd en vrij van wanden en zoldering gelegd.
De situatie ter plaatse is als volgt. Achter de verblijven van de reptielen bevindt zich
een dienstgang (afb. 2) - ongeveer een meter breed en vier meter hoog - die zich
over de gehele lengte van het reptielengebouw uitstrekt. De scheidingswand tussen deze
gang en de reptielenverblijven is van steen en hierin zijn de toegangsdeuren naar de
diverse reptielenverblijven (afb. 3) aangebracht. Aan de tegenoverstaande wand is een
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Afb.1

Voorzijde reptiele11verhli;ven

Af/J. 2

Dienstgang lmiteuzijde met schakd-veilighedenka.st en opstijgemfo kalJ,,/s

schakelveilighedenkast bevestigd van waaruit de leidingen opstijgen tot ongeveer aan
het plafond van de dienstgang om dan gezamenlijk in een kabelgoot terecht te komen
die de gang kruist en door de scheidingswand vo·e,t naar de diverse lichtpunten in de
reptielenverblijven. De schakeling geschiedt uitsluitend d.m.v. groepsschakelaars die in
de veilighedenkast van de dienstgang zijn aangebracht.
De bewoners van het reptielenhuis kregen, naar achteraf is gebleken, regelmatig bezoek
van een onderduiker in de vorm van een rat, misschien W<ll meer, die volkomen in
strijd met het gewoonterecht van deze hoofdstelijke instelling in een onverantwoord
vrije staat ronddoolde en door goed organiseren aan de kost kwam, zulks ten nadele
van de reeds eerder genoemde reptielen en de stad Amsterdam. Zij maakte hiertoe,
naar word vastgesteld, gebruik van de kabelgoot, die. wanneer de stijgende leidingen
eenmaal waren genomen, een brug vormde over de dienstgang tot in de reptielenverblijven. De doorgang door de muur was, zelfs voor een rat, erg nauw, wellicht
echter meer te nauw op de terug- dan op de heenreis. Daar het ook blijkbaar de slechtste
kabels niet zijn waaraan de ratten knagen, heeft zij de daad bij d-e noodzaak voegende
zich in korte tijd de nodige doorgangsruimte weten te verschaffen (afb. 4).

Afh. -3

Dienstga11g, zijde TC!>tielenr;erblijven

Afb. 4

L eindinge n aan rlc binnenzijde van d e rep-

tielenvcrb1ijr;en

Afb. 5

Kabelgoot alm de dienstgangzijde

Waarschijnlijk was de eenmaal begonnen arbeid niet meer te stoppen, gezien de doorgang de mogelijkheid
bood tot eten en dus ook tot groeien,
reden waarom deze weer moest worden vergroot, zodat er dus kon worden gegeten enz. De isolatie werd
allengs dunner tot op een ongelukkige
dag het laatste vezeltje isolatie was
doorgeknaagd (afb. 5) en de rat zich
ter plaatse elektrocuteerde.

Verzorgers van reptielen zijn heel wat luchtjes gewend. Wat voor een ondraaglijke
lucht het was die echter gedurende d-o volgende weken de dienstgang bezwangerde,
was voor ieder van de oudgedienden een raadsel. Totdat, meer toevallig dan bewust,
een hunner een ladder tegen de kabelgoot zette en het in staat van ontbinding verkerende overschot van de rat ondekte alsmede de beschadigde kabels. De rest is gauw
verteld. De rat werd opgeruimd, de kaools werden vernieuwd en het gat is zorgvuldig
gedicht.
Het verhaal leert ons dat plastickabels in muurdoorgangen altijd moeten worden beschermd en dat deze doorgangen zorgvuldig moeten worden afgedicht. Voorts dat een
rat in Artis verstandig doet zich te verzekeren van een eigen kooi en legaal voedsel.
J. v.d. M .

F 300.- WINST PER JAAR
Een bekende bierbrouwerij in het zuiden van het land was al enkele jaren doende de
ratten op haar bedrijf te laten .,verdelgen" door een partikuliere bestrijdingsfirma,
à raison van f 300.- per jaar.
Het resultaat van die campagne was echter dat het bedrijf constant onder het ongedierte
bleef zitten. Het contract met de firma werd dus opgezegd en thans heeft de gemeente
het karwei overgenomen, gratis.
Als de vooruitzichten niet bedriegen, worden de bo0sdoeners nu radikaal uitgeroeid.

EINDELIJK SUCCES
Twee jaar lang heeft de gemeente Tubbergen vergeefs geprobeerd in een boerderij de
ratten met scilla te verdelgen.
Dat was lang genoeg, vond men. Er werd overgeschakeld op cumarine en . . . . het
succes was volledig.
" Ik zal zoveel mogelijk propaganda voor dit vergif maken'', aldus de betrokken
landbouwer.

KOKENDE TEER
Hoeveel mo•oite de eigenaar va n een bedrijf in Berkel-Enschot (N.Br.) had gedaan
om ook de laatste ratten op te ruimen, het lukte hem niet. Enkele weken vóór ons
bezoek werd zelfs kokende teer in de gaten gedeponeerd, maar ook deze behandeling
mochten de meeste ratten nog overleven.
Na toooiening onzerzijds van cumarine-mengpoeder, werd een aantal rattenkadavers
gevonden en daarmee bleken meteen d e laatste rovers te zijn verdwenen. Er werd
er althans nadien geen meer waargenomen.

BESTRIJDERS ZIJN ACTIEF

1600 APPELBOMEN AANGETAST
Bij een onderzook naar aanleiding van een klacht uit Pannerden bleek, dat veldmuizen
in een boomgaard-complex van ca 9 ha behoorlijk hadden huisgehouden.
Van de ruim 2000 appelbomen was naar schatting ongeveer 80% aangevreten, vele
bomen zelfs in ernstige mate.
De voornaamste oorzaak van deze vernieling ligt vermoedlijk in het feit dat in de
winter 1958/ 59 bij de bomen een laag mest was aangebracht, die tijdens de daarop
volgende droge zomer 1959 niet voldoende verteerde.
Waarschijnlijk ook was de m est te dicht bij de stammon gedeponeerd; in elk geval
vormde de mestlaag voor de muizen, ook al omdat het gras in de directe omgeving der
stammen niet geregeld was weggemaaid, een ideale nestelgelegenh-eid en dekking.
16

De gemeentelijke rattenbestrijder van Deurne, de heer J. v. d. Broek, hoeft in 1959
maar liefst 411 objecten behandeld en daarvoor 75 kg cumarine-poeder gebruikt.
Tot half januari van dit jaar waren het er alweer 63, die hij van hot ongedierte zuiverde.
De gemeente Hoensbroek behandelt ongeveer 200 gevallen per jaar en steeds met
succes.:
In Valkenswaard, dat met 5 rattenbestrijders werkt, werden in 1958 ca 200 objecten
gratis behandeld en het jaar daarop ongeveer hetzelfde aantal.
Do gemeente Tubbergen nam verleden jaar 130 objecten onder handen met cumarine.
De gemeentelijke rattenbestrijder van 's Gravenmoer brengt per jaar op ca 50 adressen
uitkomst in verband met het ongedierte en wel geheel gratis.
Ondanks het feit dat de inwoners van St. Oedenrode de bestrijding volledig moeten
bekostigen, heeft de gemeentelijke bestrijder -er de laatste 2½ jaar ongeveer 300 objecten
afgewerkt.

JONGE AANPLANTEN VERNIELD
Op een bedrijf in Wessem werden in de afgelopen winter 60 jonge appelbomen door
woelratten doorgeknaagd.
Door woelratten en veldmuizen werden in Lopik op een fruitteeltbedrijf 60 à 70 van de
100 jonge appelboompjes aangevreten of vernield.

EN TOT SLOT
ward kort geleden een bejaarde vrouw in Waspik, terwijl ze m bed lag, door een rat
in het gezicht gebeten.
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