DE RATIENV ANGER
VAN LEENDE
Dit keer plaatsen wij een foto van
de heer P. Geven, de gemeentelijke
rattenbestrijder van Leende in NoordBrabant.
De heer Geven heeft jarenlang met
zeer veel enthousiasme en ijver de
rattenbestrijding in zijn gemeente uitgevoerd en met veel succes.
De zwarte rat die enige jaren geleden daar nog zeer veel voorkwam,
heeft hij praktisch geheel uitgeroeid.
Het enthousiasme voor de rattenbestrijding van de heer Geven was zo
groot, dat hij ook na zijn pensionering bij de gemeente aanbleef in zijn
functie van gemeentelijke rattenbestrijder.
Wij hopen dat hij nog lang in staat
mag zijn de belangen van de rattenbestrijding in zijn gemeente te behartigen.

MUIZENVRAAT

In een exportslagerij ergens in ons land hebben huismuizen onlangs in de schuimplastic binnenisolatie van een wand in de droogkast, een fraai stel gangen en gaten
geknabbeld.
De aangename temperatuur van het materiaal zal de dieren wel niet onwelgevallig
zijn geweest.

STEL NIET UIT!
Hoe belangrijk het is dat men onmiddellijk maatregelen treft, ook als men slechts
een enkele rat waarneemt, blijkt nog eens uit het volgende voorval.
Enige tijd geleden vroeg een pluimveehouder in Noord-Brabant aan de gemeentelijke
rattenbestrijder nog eens aan te komen, daar hij al diverse malen een paar ratten in
zijn kippenhok had gezien.
Aan de vele gaten onder de roeststokken kon al direct worden geconstateerd dat het
hier wel om meer dan enkele ratten zou gaan.
Enige kilo's goede haver met cumarine werden uitgelegd en zorgvuldig telkens aangevuld. In ongeveer een week werden op de mest onder de roeststokken 103 dode ratten
verzameld. Toen tenslotte de dikke laag mest uit het kippenhok werd gereden, vond
men in deze mesthoop nog eens enkele tientallen rattenkadavers. Levende exemplaren
waren er niet meer.
De schade die deze dieren aan de pluimveehouder hebben toegebracht, kunt U het
beste zelf uitrekenen, als U uitgaat van het feit dat een rat ten minste 20 gram voedsel
per dag nodig heeft.

HIJ WIST ER GEEN RAAD MEER MEE
Op een pluimveebedrijf in Zevenbergen gebruikte men per week 1700 kg voer. De
eigenaar wist echter dat ook ratten hiervan mee-aten; hoevéél, was hem niet bekend.
Ondanks alle pogingen het ongedierte kwijt te raken, slaagde hij daarin niet. Ten einde
raad schakelde hij de gemeente in en de bestrijder, de heer van Opstal, heeft in juni
van dit jaar het bedrijf grondig onder handen genomen. Zo grondig dat de pluimveehouder thans per week nog maar 1400 kg voer nodig heeft. De ratten hadden hem
dus wekelijks een schade berokkend van 300 x 40 cent = f 120.- .
De gedupeerde noemde het werk van de gemeentelijke bestrijder een " ware uitkomst".

GOEDE VANGSTEN
E n tot slot nog enkele opmerkelijke resultaten, de laatste maanden door gemeentelijke
bestrijders behaald:
In Sevenum werden bij een verdelging met cumarine op de zolder van een boerderijschuur (waar kippen werden gehouden), ruim 100 rattenkadavers gevonden.
Idem in een kippenhok in Horst: 68 dode ratten.
Idem in Leende: ruim 100; in Steenbergen 70 en Halsteren 30 .

•

36

37

,,,,,, ,,

.,,,,,,~,
,,,,,,,~

Gisteravond werden de vogels opgejaagd door ratten. In
paniek vluchtte een aantal meerkoeten de rijweg van de Prinsessegracht op. Aangezien het daar juist zeer druk was in verband met een voorstelling in het Gebouw voor K. en W.,
kwam een tiental vogels onder autowielen terecht. Vogels, die
door de ratten waren gebeten, dreven dood of gewond in de
gracht.
Politiemannen zetten de felle schijnwerper van hun surveillance-auto op de gracht in een poging de meerkoeten te verjagen en hen buiten het bereik van de ratten te brengen.
De agenten hebben enkele dode en een gewonde meerkoet
meegenomen.

BIJTIJDS ONTDEKT

Van de gemeente-opzichter in Egmond aan Zee, de heer C. J. van Pel, ontvingen wij
onderstaand bericht met foto.
"Vorig jaar was de pluimveehouder H. A. v. P. in deze gemeente bezig een hoop
kippenmest weg te rijden, toen er een rat te voorschijn sprong, die echter wist te ontkomen. Verder gravende, ontwaarde v. P. een compleet nest bestaande uit 26 jonge
ratten, variërend van 1-4 weken; hiervan liet hij er evenwel niet één ontsnappen.
Op het bedrijf werd wel eens een rat gesignaleerd, maar overlast ondervond men niet;
zichtbare schade werd niet aangericht.
Het voor de deur staande kuikenseizoen zou er echter voor v. P. niet al te best hebben
uitgezien, indien het nest niet tijdig was ontdekt".
(Gezien het leeftijdsverschil der jonge ratten , zal hier waarschijnlijk sprake zijn geweest van twee na elkaar plaats gehad hebbende worpen, hetgeen overigens aan het
belang van de ontdekking niets afdoet - red. ,,Rat en Muis").

ALG. DAGBLAD
(31-5-'63)
Daar komt de rat
Djakarta (Reuter) - Het gemeentebestuur van Pekalongan
in Midden-Java, heeft besloten dat paren die hun huwelijk of
echtscheiding willen laten inschrijven, daarbij 25 dode ratten
zullen moeten inleveren.
De maatregel is genomen ter bestrijding van de rattenplaag
in dit gebied.

ALG. DAGBLAD
(23-7-'63)
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HET VRIJE VOLK
(14-3-'63)
Leger ratten valt meerkoeten aan; politie voorkomt bloedbad
De Haagse politie heeft gisteravond midden in de stad moeten ingrijpen om te voorkomen dat ratten een bloedbad aanrichtten onder honderden meerkoeten.
De meerkoeten hadden zich gedurende de koudeperiode verzameld in de Prinsessegracht tegenover de Academie voor Beeldende Kunsten. Ze werden daar overvloedig van voedsel voorzien door dierlievende Hagenaars. De avond en de nacht brachten de vogels altijd door op de wallekant.
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Kanaal leeggelopen
Ratten vreten dijk door
Parijs. - Het Sambre-Oisekanaal tussen Grigny en Ribemont in Frankrijk is leeggelopen, waardoor vijftig binnenvaartschepen droog zijn komen te liggen. Het wegvloeien van het
water is veroorzaakt door een kolonie muskusratten, die de
dijk hadden doorgeknaagd.
De ratten hadden door de dijk, juist achter een sluis, een
tunnel van een meter doorsnede gegraven. Door de druk van
het water ontstond er een gat in de dijk van vier meter breedte
en vier meter diepte, waardoor het kanaal leegliep. Daar de
sloten het vrijkomende water niet konden bergen, liep een
groot deel van het omliggende land onder.
De dijkbreuk heeft een deel van het industriegebied van
Duinkerken, dat door de schepen door het kanaal wordt bevoorraad, ernstig getroffen. Het herstelwerk zal enkele weken
in beslag nemen.
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