muizen aantreffen. Consumeert de kat teveel van deze dieren, dan gaat ook zij ten onder.
Houdt Uw kat dus binnen en voer haar tijdens de verdelgingsactie overvloedig met melk,
vis en/ of vlees, zodat zij niet in de verleiding komt met cumarine vergiftigde ratten of
muizen te consumeren.
Bij een verdelgingsactie in varkenshokken is het devies: iedere morgen de varkenshokken controleren op zieke of dode ratten. Deze moeten worden verwijderd. Varkens,
vooral mestvarkens, lijden vaak aan een chronisch vitamine-K gebrek en zijn daarom
extra gevoelig voor cumarine.
Samenvatting

Het voorgaande samenvattende komen we tot de volgende conclusies :
1. Naast hun schadelijkheid voor onze stoffelijke belangen, vormen de ratten en muizen
in onze samenleving een bedreiging voor de gezondheid van mens en dier.
2. Als bedreigers van onze gezondheid vormen zij een probleem van algemeen belang.
Als zodanig is de ratten- en muizenbestrijding een zaak, welke door de Overheid dient
te worden gestimuleerd.
3. Doordat ons goede verdelgingsmiddelen ter beschikking staan, hoeft de aanwezigheid
van bedoelde dieren in ons milieu geen noodzakelijkheid meer te zijn. Bij een goede
organisatie en geëigende maatregelen kunnen ratten en muizen worden uitgeroeid.
(Dit artikel werd overgenomen uit de nummers januari en februari 1965 van "Gezondheidszorg", maandblad van " Het Groene en Witte Kruis").
Rattenkoning
van Buchheim

NOGMAALS:

De Rattenkoning

Rattenkoning van Zeise11ha11seu (Baden, /937).

►

Jonge Javaanse veldratten, (J . C. v. d. Meer
Mohr in "Treubia", vol. v. no. 4, 1924)

Als aanvulling van ons artikel in het november-nummer 1964: ,,Een Rattenkoning",
geven wij hieronder nog enkele bijzondere vondsten van zwarte ratten. Tevens zult u op
pagina 13 nog 'n aantal afbeeldingen over rattenkoningen aantreffen.
Brehm vermeldt de volgende "koningen" van zwarte ratten:
In Altenburg (D) bewaart men een uit 27 exemplaren bestaande koning, gevonden in
de molen te Buchheim bij Eisenberg, terwijl het in 1774 beschreven fenomeen, gevonden
in Lindenau bij Liepzig, 15 ratten bevatte.
In december 1822 werden in Döllstädt bij Gotha twee rattenkoningen gevonden,
respectievelijk bestaande uit 28 en 14 dieren en te voorschijn gehaald tussen de balken
in een schuur van een boswachterij.
Acht zwarte ratten zijn, aldus Brehm, als koning nog gevonden in Düsseldorf, in februari 1880.
Voor belangstellenden: in 1964 verscheen van de hand van Dr. Kurt Becker en Prof.
Dr. H einr. Kemper "Der Rattenkönig", een geïllustreerde Beihefte van het Zeitschrift
für angewandte Zoo/ogie (Heft 2, uiig. Duncker und Humblot, Berlin).
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