schadelijk zijn voor de bosbouw, is het mannetje bruingekleurd en 1.5 cm lang, het wijfje
2.5 cm, groot, log en wit van kleur met dwarslijnen op de voorvleugels (dispar = ongelijk).
Met genoemde experimenten als basis, is men in 1939 gestart met een onderzoek naar de
mogelijkheid synthetische lokstoffen te bereiden ter gedeeltelijke vervanging van chemische
verdelgingsmiddelen. Dit onderzoek leidde pas 20 jaar later tot de eerste resultaten: zijdevlinder en nonvlinder (Lymantria monacha L.); de rupsen van deze laatste zijn schadelijk
voor alle loofhout, oudere naaldbomen en struiken.

Nauwkeurige plaatsbepaling
Ook veel sluipwespen (lchneumonidae) bezitten een scherpe reuk, zetelend in de antennen.
De in dennenbossen voorkomende Rhyssa persuasoria bv. benut voor het leggen van haar
eieren de larven van de houtwesp Sirex gigas, die zich op veilige diepte onder de schors
van dennen en sparren door het hout boren. De sluipwesp hoort het fijne boorgeluid met
de "oren" in alle 6 voeten, waarna het reukvermogen in de antennen haar in staat stelt
de plaats van de larve nauwkeurig te bepalen. Haar legboor, die dan vaak 5- 6 cm diep
in het hout dringt, werkt daarbij als een injectienaald: het elastische ei wordt door de holle
naald geperst en in de gastheer gedeponeerd.

Rattenbestrijding op
Schiermonnikoog
In verband met het veelvuldig voorkomen van ratten op Schiermonnikoog, werd door de
dienst gemeentewerken aldaar de hulp ingeroepen van onze rayon-ambtenaar, de heer
J. lJsinga in Ulrum. Op diens aanwijzingen werd in november 1973 een algemene actie op
het eiland op touw gezet. Een kort verslag daarvan volgt hieronder van de hand van de
heer Kl. van der Meer van genoemde dienst gemeentewerken; hij is ook de maker van de
bijbehorende foto's.
Redaktie

De sluipwesp Rhyssa persuasoria steek1
een larve aan van houtwesp Sirex gigas.

Er zijn zelfs sluipwespen die d.m.v. het reukzintuig kunnen vaststellen of hun prooi ál is
" bezet", d.w.z. of een andere sluipwespensoort hen is vóórgeweest. Dit is bv. het geval met
de wesp die meelmotlarven (Ephestia kühniella) aantast (R.C. Fischer, 1961).
Opmerkelijk is voorts het reukorgaan van de zg. doodgravers (fam. Silphidae), kevers die
kadavers van andere dieren gebruiken als voedselpakket voor hun larven. Ze kunnen een
dood dier op vrij grote afstand waarnemen; het kadaver wordt "begraven" en als slotceremonie van dit moeizame karwei deponeert het wijfje de eieren erop of ernaast.
Behalve bij het zoeken naar een partner, doen geuren o.m. ook dienst bij de opsporing
van voedselplanten en prooidieren of als waarschuwing voor de nadering van natuurlijke
vijanden.
En tenslotte moet nog gewag worden gemaakt van de geur als verdedigingsmiddel.
Schildluizen (Coccinae), lieveheersbeestjes (fam. Coccinellidae) en veel rupsen, wantsen(Heteroptera) en keversoorten (Coleoptera) produceren een scherpriekende stof of geur die
hun vijanden van het consumeren van de prooi weerhoudt.

G. J. Pop
Afd. Bestrijding van Ongedierte
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Voordat met de eigenlijke rattenbestrijding een aanvang werd gemaakt, is door de dienst
gemeentewerken een huis aan huis onderzoek gehouden en de op deze manier verkregen
gegevens zijn ingetekend op een plattegrond van de gemeente, aan de hand waarvan men
een goed overzicht kreeg van de plaatsen waar de aanwezigheid van ratten was gemeld of
waar zij waren waargenomen.
Hoewel de op Schiermonnikoog toegepaste methode niet de nieuwste is, kan zij hier wel
doeltreffend genoemd worden. Men gaat te werk met gepunte haver gemengd met cumurat
(een cumarine-produkt). De gepunte haver wordt in een oude zaad-ontsmettingstrommel
in de gemeentelijke werkplaats vermengd met cumurat en slaolie in de verhouding van
20 kg haver - l fles slaolie - l kg cumurat. Hierna wordt het op deze manier verkregen
vergiftigde lokaas in plastic zakjes (lunchzakjes) gedaan, die door een ambtenaar van de
dienst gemeentewerken worden uitgelegd tussen allerhande rommel, in rattenholen en op
rattenpaden, waarbij hij een gaatje in het zakje prikt opdat de rat de geur van de haver
beter zal waarnemen.
Om de dag controleert deze ambtenaar de plaatsen waar hij de zakjes gedeponeerd heeft
om te zien of ervan gevreten is. Is dit het geval dan legt hij daar weer een nieuw zakje
neer. Deze behandeling herhaalt zich zolang totdat er niet meer van de inhoud wordt
opgenomen. Duidelijk is nu te merken dat het rattenbestand ter plaatse is afgenomen, een
enkele maal treft men zelfs dode exemplaren aan.
Een andere toegepaste methode is het gebruik van 70 tot 80 cm lange p.v.c.-buizen

( 0 10 en 0 8 cm) welke in een ring om het dorp worden ingegraven c.q. uitgelegd op die
plaatsen waar ratten zijn gemeld of waar sporen van ratten zichtbaar zijn.
In deze buizen worden dan de voor de ratten bestemde zakjes gestoken; het aanvreten
daarvan kan soms 2 tot 3 weken duren, afhankelijk van de tijd die de rat nodig heeft om
aan de buizen te wennen. Het kan zelfs gebeuren dat het zakje in het geheel niet wordt
aangeroerd, maar na verplaatsing van de buis wèl. Vereiste is echter dat het vergif is aangemaakt met verse slaolie; ranzige olie wordt nl. door het ongedierte veel minder grif
opgenomen.
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Genoemde buizen kan men zien als vervanging van de houten bakjes welke vroeger werden
gebruikt en die ook nu nog wel op het eiland worden toegepast.
Enkele voordelen van deze buizen zijn:
1. ze zijn niet aan rot onderhevig, dus langer bruikbaar;
2. ze vergen nagenoeg geen arbeidsloon bij vervaardiging;
3. ze zijn makkelijk te vullen;
4. deksels die als afsluiting van de vulopening voor kistjes worden gebruikt (raken na
verloop van tijd zoek) zijn hier niet nodig;
5. door geringer gewicht zijn ze makkelijker te vervoeren;
6. minder last van hemelwater dan in de vaak niet waterdichte kistjes.
Kl. van der Meer
Dienst Gemeentewerken Schiermonnikoog
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In "De Do1psbode" van 15 nov. 1973, het orgaan van de Vereniging "Dorpsbelang"
Schiermonnikoog, ontwikkelde zich de volgende dialoog n.a. v. de hierboven gesignaleerde
rattenactie op het eiland.
Van 't kwartje tot aan de dollar tou
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3.
4.
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Het plaatsen van zakjes met haver.
Het plaatsen van een buis.
Idem.
De ontsmettingstrommel.

4.

En wie kwam ik daar de vorige week luid fluitend in het dorp tegen? Ja, luidjes, 't is niet
te geloven: de rattenvanger van Hameln! En nu denken jullie natuurlijk direkt: Raadje zit
weer eens iets uit haar poot te zuigen. Nou, gelijk hebben jullie ook nog.
Het was natuurlijk niet die vanger uit Hameln, het was onze eigen eilander rattevanger!
Teun, de Jager! Overal en bij iedereen liep hij te loeren en te snuiven en geen rattegaatje
ontkwam hem. Iedere dag maar weer op stap met een tas vol nephaver in een plastic zakje
en overal maar vertellen hoe gevaarlijk die beesten wel zijn.
Nou, snetter de snetter, daar heeft Teun wel gelijk aan hoor! Het zijn rotbeesten. Raadje
moet er ook niets van hebben.
Maar, beste mensen, in ben bang dat dit allemaal niets helpt! Welke rat eet nou nephaver
als hij een kantklaar diner voorgezet krijgt? Want eerlijk, als ik soms zie wat die beesten
op de belt op hun bordje krijgen, het lijkt wel of die ratten elke dag daar hun 25-jarige
bruiloft vieren! Nee, echt waar, dit helpt niets, d'r is straks geen rat minder. Jammer dat
ik Teun niet kan helpen. Ik zou het wel weten. Ja , mijn plannetje: een extra boot voor de
wal, en geen rat meer op het eiland.
Hoe dan?
Luister naar Raadje: Je geeft iedere rat een Groninger naam en dan ga je een kwartje per
dag toeristenbelasting vragen!!
Raadje Snepper.
Beste Raadje Snepper

Ik moet je wel m'n complimenten maken dat je alles zo goed hier op ons eiland in de gaten
hebt, maar ja, je bent een vogel die veel op torens en in bomen zit, dus jou ontgaat niets.
Maar tegen je uitspraak in je laatste verhaal, dat je mij niet kunt helpen, kom ik toch in 't
geweer, oftewel, zoals dat tegenwoordig heet, ik geef een reactie.
Raadje, jij hebt in deze tijd van het jaar wel eens een dagje vrij, nietwaar? Als jij nu eens
bij al die mensen die een rat zien of last van ratten hebben langs vloog en hun vertelde wat
er dan moet gebeuren: melden bij het gemeentehuis of aan Teun, dan zou het voor mij heel
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wat gemakkelijker worden. Ondanks de cursus die ik in Wageningen gevolgd heb: ,,Hoe
ruik ik een rat?", ontgaat mij weleens wat. Dus Raadje: help mij!!! 't Is voor ons allemaal
het beste dat hier wat aan gebeurt.
En dan wat betreft die Groninger namen. Dat is wel een oplossing, maar hier moet je me
ook helpen. Ik stel voor dat jij zo spoedig mogelijk op een maandag naar Groningen vliegt
en de afdeling bevolking vraagt om een lijst met echte Groninger namen. Dan slaan we
twee vliegen in een klap: we hebben de namen en van de bedoelde kwartjes die dan binnen
komen, kunnen we mooi de jachthaven groter maken.
Ik zou in elk geval willen vragen: laten we als gemeente, Waterstaat, Domeinen, jachtopzieners en ingezetenen proberen wat aan de rattenplaag te doen. Het vergif is iedere werkdag
te verkrijgen ten gemeentehuize en in de gemeentegarage.
Hopende op veel medewerking verblijf ik,
Teun, de jager van Hameln.

Recensie
Bij de Wetenschappelijke Uitgeverij Amsterdam, verscheen in september 1973 het boek
" RATTEN" van Maarten 't Hart, met de ondertiteling "Over het gedrag, de leefwijze en
het leervermogen van de rat, over de rattenbestrijding en de rattenkoning. Met enkele
aanwijzingen voor het houden van de rat als huisdier".
Hieronder volgt een recensie van het boek.

Foto's Hanneke v. d. Muyzenberg.

Waar ratten zulke trouwe begeleiders van veel menselijke acttv1te1ten zijn, is het niet
verwonderlijk dat er veel belangstelling voor is. Die kan dan echt, positief gericht zijn,
en - vaak tegelijkertijd - onzakelijk, op het hysterische af. Iets dergelijks ken ik zelf van
de recente faraomierenplagen. Wat de positief gerichte belangstelling voor ratten betreft valt te denken aan de populariteit - van oudsher - van rattenvangers, rattenkoningen e.d. De auteur van dit boek zet zich vooral af tegen de andere kant: ,,het hetze-achtige
karakter van de propaganda voor de bestrijding", de affiches zoals die met de gemaskerde
rat en het televisie-filmpje.
Dat is een moderne trend: dergelijke opmerkingen ben ik het laatste jaar al tegen gekomen
in stukjes van Jan Blokker en Saartje Burgerhart in de Volkskrant. Eén citaat in dit verband uit het boek kan ik niet nalaten te geven: ,,Op een zondagmiddag schaart de familie
zich rond de kooi van hun boa of python en de levende rat wordt bij de hongerende slang
geworpen. De familie kijkt toe hoe het dier wordt verslonden ... Met een rat is alles geoorloofd. Gelukkig zijn mij ook gevallen bekend waarin de rat flinke stukken beet uit
de huid van de slang".
Maarten 't Hart's voornaamste drijfveer is positief: hij beschrijft zijn eigen waarnemingen
op vuilnisbelten en langs sloten op zo'n boeiende manier dat het uitnodigt om het zelf te
herhalen. Hij schrijft over een reeks onderwerpen die iedereen die ook maar iets met ratten
of rattenbestrijding te maken heeft hogelijk interesseren, b.v. de verdringing van zwarte
ratten door bruine (,,niet te bewijzen"), de agressiviteit van de ratten (onjuist, vooral ont18
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