4e Indien vanwege de kosten of om andere
redenen het niet mogelijk is, om een diepe
fundering aan te brengen, maak dan aan
de voet van de fundering, dus onder het
maaiveld rondom het gehele hok een betonplank of tegels van ± 30 cm vast.
De ratten, die onder de fundering willen
doorgraven stuiten dan op deze wering en
kunnen niet verder.

Toen werd al arsenicum gebruikt als verdelgingsmiddel.
Wat de palaeontologie betreft, in enkele grotten in Franken!and (Beieren) zijn fossielen
van de zwarte rat gevonden, dit uit het begin van het Magdaleniurn "Würrnijstijd"
dateren. Ook uit het pleistoceen van Bohemen, Oostenrijk, Hongarije en Moravië is
de huisrat bekend. In elk geval heeft dus vóór de IJstijd de zwarte rat al deel uitgemaakt van de Midden-Europese fauna.
In de pile dwellings van Mecklenburg zijn vele rattenbeenderen gevonden. Ook dit
zou er op kunnen wijzen dat de ratten al vóór de l 3e eeuw in Europa aanwezig waren.
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RATWERINQ BIJ KIPPENHOKKEN
1e Zorg er voor dat het terrein om de kippenhokken schoon en zo goed mogelijk
egaal is.
Schoon d.w.z. geen ruigten, vuilnishopen, houtstapeling (tenzij deze eens in de
3 maanden geheel worden omgezet) kortom een ordelijke staat, waarbij de ratten
niet de gelegenheid krijgen onbemerkt hun holen te gaan graven, of voedsel
kunnen vinden.
Egaal aangezien de bruine rat graag in glooiend terrein zijn holen graaft. In
vlak terrein komt het dier minder gauw tot graven.

VAN )0 - .. 0 Cm

FUNDERING

5e Breng de uitgang voor de kippen 40-50 cm boven
de begane grond aan. Dan kunnen de kippen wel
in en uit, de ratten veel moeilijker naar binnen,
vooral als er een flinke strip blik van 30-40 cm
orr. de uitgang wordt aangebracht.
De deuren moeten verende scharnieren hebben.
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6e Breng in het hok een goed aansluitenJe betonvloer aan van minstens 6 cm dikte
en wapen de vloer, al was het maar met harmonica gaas. Ongewapende vloeren
plegen op den duur te breken en geven de ratten gelegenheid binnen te komen.

7e Breng halver hoogte, binnen en
buiten het hok langs alle vier de
wanden een strip zink of ander
glad materiaal ter breedte van
40 cm, om te voorkomen dat
eventueel binnengedrongen ratten naar boven klimmen en in
het dak of in de dakisolatie gaan
nestelen.
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2e De hokken zelf moeten geheel vrijstaan; geen varkens- of andere hokken tegen
het kippenhok aan bouwen en geen hekwerk aan de hokken vast maken.
3e Zorg er voor dat de ramen goed sluiten en breng horren van fijnmazig gaas aan als
zij open moeten staan. Hierdoor worden tevens de mussen geweerd.
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1 1e Sloten in de omtrek zo goed mogelijk schoon ho uden van begroeiing. Ruige

walkanten bieden de ratten de gelegenheid om ongezien hun holen te graven.
Leg zo nodig in de slootwand of op de slootrand perma nente voederpl aatsen
met vergiftigd lokaas aan met behulp van gresbuizen, omgekeerde veilingkistjes e.d.
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Overgenomen uit tijdschrift " Water"

I

Se Gebruik voerbakken van zodanige constructie, dat het voer voor de kippen wel,
voor de ratten niet bereikbaar is of hang de voerbakken op, minstens 50 cm boven
de grond (zie afbeeldingen).
9e "Pas geen dubbele wanden toe; de ratten kunnen zich daartussen ophouden. Enkele
wanden van duimshout bieden voldoende isolatie.
10e De houten wanden moeten op een muurtje staan, niet op de grond. Het houtwerk

gaat dan rotten en biedt daardoor de ratten nog minder weerstand.
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I: 42e jaarg., no. 11, 29 mei 1958

II: 43e jaarg., no. 26, 24 dec. 1959

NOGMAALS: RATTEN EN PLASTIEKEN BUIZEN

Over dit onderwerp is in de loop der jaren, vooral in de beginperiode van de plastieken
buizen, nogal wat gepraat en geschreven. Over het algemeen waren de mededelingen
over ratten, die zich te goed zouden doen aan het leidingmateriaal, hetzij omdat ze
het lekker vinden, wat niet erg waarschijnl ijk is, hetzij om de barrière naar het lokkende
water te verbreken, nogal vaag en veronderstellend. Veelal werd in dit verband voorzichtig gesproken van: ,,Naar beweerd wordt . ..."
Ook de proeven, waarbij belust gemaakte ratten werden opgesloten met verleidelijke
stukjes plastieken buis, schijnen niet veel meer dan negatieve resultaten opgeleverd te
hebben, hoewel ik niet weet of daarbij ook watervoerende leidingen werden gebruikt.
Hoe het zij, het blijft voldoende interessant, in deze rubriek mededeling te kunnen
doen van een dezer dagen te Utrecht ontdekt fraai voorbeeld op dit gebied.
Het betreft een, medio 1957 onder de houten vloer van een der kamers in het kinderhuis
van het Leger des H eils aan de Maliebaan gelegde 5/ 4" Drakatyleen-leiding, waaruit
een dezer dagen de loodgieter, na voor een lekkage te zijn gealarmeerd een aangeknaagd stuk buis te voorschijn bracht. Er kon geen twijfel bestaan dat de veroorzaker
van deze beschadigingen, waarbij op çén plaats een gaatje was ontstaan, een knaagdier
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