Dat sommige bestrijdingsfirma's wel eens aan de royale kant zijn t.a.v. thallium, getuigen
de volgende 2 voorbeelden:
* Aan een leek werden tientallen liters afgegeven voor de rattenbestrijding, hoewel de man
geen flauwe notie had van de gevaren van het vergif.
* Soms treft men in bedrijven lege ·schaaltjes aan, die bij nader inzien op de bodem
restanten (uitgekristalliseerd) thallium bevatten, achtergebleven na verdamping van de
vloeistof.
Attentie!
Geldend bij het gebruik van vergif in 't algemeen.
a. Lees de waarschüwing op de verpakking nauwkeurig; het is beslist geen onnodige luxe.
b. Verwijder die waarschuwing in geen geval. Het gevaar van ongeëtiketteerde verpakkingen heeft U boven kunnen lezen.
c. Als geen vergif meer wordt gebruikt, ruim het restant dan op.
d. Berg geen vergif of restanten op onder bereik van kinderen, maar achter slot en grendel!
Summum van roekeloosheid
Tot slot een "ongeluk" van recente datum: februari 1973. Een landbouwer spoot bij vergissing 18 stieren tegen schurft in met paration ! Dat konden de dieren echt niet verdragen:
18 doden, schade f 60.000,- .
De eigenaar belandde met vergiftigingsverschijnselen in het ziekenhuis.

Hier waren 18 stieren het slachtoffer. Straks kost een dergelijke stommiteit aan 18 mènsen
het leven.
Redaktie

oe tenen ~uik

H. J, Overbeek te Hoenkoop (79).
Foto D. W. Langeveld.

Deze is al zeer oud. In zijn artikel " Ober die Fortpflanzung und Vermehrung der grossen
Wühlmaus" (Nachrichten über Schädlingsbekämpfung, 14, 3, 90-193; 1939) geeft He rf s
een reproduktie ervan uit het boek van C h. Rei c hardt, dat in 1755 verscheen onder
de weidse titel: ,,Land- und Gartenschatzes sechster Teil, worinnen vom Hopfenbaue wie
auch von den vornehmsten Blumen-Gewächsen, desgl. von Yertilgung der schädlichen
Thiere und Ungeziefer auf den Äckern und in den Gärten gehandelt worden".

Brokje verleden

WO€lRat en tenen Çu1k
Een effectieve methode om woelratten (Arvicola terretris L.) in waterrijke milieus weg te
vangen, is die met behulp van de fuik. Men kent hiervan 2 typen:
1. Die van metaalgaas: heeft 2 openingen en vangt dus naar beide kanten. De openingen
van de trechters moeten juist onder de waterspiegel liggen.
2. De fuik, gevlochten van wilgentenen: deze vangt slechts in één richting en de romp
dient zich geheel onder water te bevinden, daar de gevangen dieren zich anders snel
weer een weg naar de vrijheid knagen.
Daar het aantal personen dat in ons land tenen korven met de hand vlecht, in de loop
der jaren tot twee is gereduceerd (een van hen ziet U bezig op pag. 11), is dit wellicht
een gerede aanleiding voor een korte terugblik in de historie. We beperken ons daarbij
tot 2 facetten: de ouderdom van de tenen fuik en afbeeldingen van woelratten daterend uit
de 16e-19e eeuw.
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1
De tenen fuik
uit het boek van
Ch. Reichardt.
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De oorsprong van de tenen fuik ·ligt echter nog veel dieper in het verleden: tenminste tot
ruim 2000 jaar voor Chr.
Wij citeren nu enkele passages uit het artikel "Sporen van de Vlaardingen-cultuur" van
G. L. Berk (Spiegel Historiael, jg. 5, no. 7 / 8, 1970).
"In 1959 werd te Vlaardingen de eerste stenen bijl gevonden in grond, die drie tot zes
meter beneden N.A.P. had gelegen. Toen daarbij ook nog enkele potscherven werden gevonden, was er reden te over voor een fors opgezette opgravingscampagne door het Instituut voor Prae- en Protohistorie (I.P.P.) uit Amsterdam. Men vond de resten van een
nederzetting, waar ruim tweeduizend jaar voor Chr. mensen hadden gewoond op een oeverwal in een Biesbosch-achtig landschap (,, Vlaardingencultuur").
" De Vlaardingers" bezaten een principieel eigen cultuurpatroon, hetgeen niet los staat van
het feit dat zij, in hun omstandigheden, ook een geheel eigen leefpatroon hadden, waarin
jacht en visvangst nog een voorname plaats innamen onder de middelen van bestaan".
" Vlechtwerk van wilgetakken en twijgen voor wanden, omheiningen en manden hebben de
Vlaardingers vrijwel zeker gekend, maar daar is niets van bewaard gebleven, daar wilgenhout bijzonder vergankelijk is (Wel is gevlochten vistuig, onder water geconserveerd, gevonden)".
" Vooral bij de visvangst moeten vaartuigen voor de Vlaardingers onontbeerlijk geweest
zijn. Hun voornaamste buit was blijkens de gevonden beenderresten de steur, die evenals
de zalm in het voorjaar het zoete water optrekt. Om deze grote vissen te bemachtigen
hadden ze zware geknoopte netten van gedraaide plantenvezels, waarvan een fragment
gevonden is. Als zinklichamen gebruikten ze diereschedels en potscherven verpakt in
berkebast. Men vond ook een flink gedeelte van een soort visfuik (spatiëring van ons;
redaktie), een zogenoemde kubbe, van twijgen vervaardigd; hierin moeten ze allerlei soorten kleinere vissen gevangen hebben".

Fuik, zoals deze waarschijnlijk door
de mensen van de Vlaardingencultuur
werd gebruikt.
Uit: Fund af ruser fra Danmarks siena/der, door C. J. Becker in: .. Aarhorger for Nordisk O/dkyndighed og
historie" (194 / ).

BIJ öe a~Beelöm(jen

1. De oudstbekende afbeelding van de "grossen Wühlmaus" (Wasserratte), naar een houtsnede van Be 11 o n, 1553. Het ballonvormige lichaam met de lange staart doet nog
allerminst aan onze woelrat denken.
2. Oudstbekende afbeelding van de "Schermaus", naar Kon rad Ges s n er, 1563. Hoe
primitief het beeld overigens aandoet, de gelijkenis met de woelrat is onmiskenbaar
groter dan bij Bellon.
Gessner was ook de eerste die 2 soorten onderscheidde: Wassermaus-Schermaus en
Wasserratte-Wühlmaus.
3. De aanmerkelijke vooruitgang van de natuurbeschouwing sedert Gessner's tijd treedt
duidelijk naar voren in de woelratafbeelding van B u f f on, hoewel zijn "rat d'eau"
(waterrat, 1758) nog reminiscenties wekt aan de bruine rat (Rattus norvegicus Berkenhout). De staart bv. van Buffon's waterrat is opvallend lang, doch dunner en meer
behaard dan die van een bruine rat.

Ajb. !.

antieke woelRatten

Bovengenoemde publikatie van Herfs (1939) bevat een aantal oude afbeeldingen van de
,,grossen Wühlmaus" (Arvicola terrestris L.) met een korte toelichting.
Curiositeitshalve laten we hieronder een 6-tal dezer antikiteiten volgen, waarbij wel moet
worden aangetekend dat de nomenclatuur in die tijd nog een bijzonder gevarieerde (= verwarrende) aanblik opleverde. Enig houvast bij onderstaande toelichtingen biedt het volgende.
Onze huidige woelrat (Arvicola terrestris L.) is bekend onder 2 vormen:
1. de "natte" in hoofdzaak aan water gebonden; Duits: Wasserratte (grosse Wühlmaus);
2. de "droge", niet aan water gebonden en in het zuiden van ons land betiteld als molmuis; Duits: Scherrnaus.
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Ajb. 2.
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4. Buffon's afbeelding heeft kennelijk S c hr eb ers kopergravure van Mus amphibius L.
(Wasserratte, 1792) als voorbeeld gediend.
5. De ontwikkeling na Buffon van de zoölogie, in het bijzonder t.a.v. de dierwaarneming,
komt overtuigend tot uiting in de kleurenlitho van de " Schermaus" in de "Histoire
naturelle" van G. Sa in t-H i Ia i re en M. Fr. C uv ie r, 1824. Dit verrassend natuurgetrouwe beeld zou ook in een eigentijds zoölogisch werk niet misstaan.
6. Schermaus (Arvicola terrestris) naar C. B o na part e, 1835. Volgens deze schrijver
is de kleinere "Wasserratte" vleeseter, de iets grotere "Schermaus" uitsluitend planteneter, de staart van de laatste langer en de snuit stomp.
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G. J. Pop
Afd. Bestrijding van Ongedierte
Afb. 5.

Afb. 3.

Afb. 4.

Afb. 6.
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