de vaststelling van 16 verschillende mijtensoorten bij de brandmuis, 31 bij de grote bosmuis
(Apodemus flavicollis Melchior) en liefst 42 bij de bosmuis (Apodemus sylvaticus L.). Ter
vergelijking: bij de bruine rat (Rattus norvegicus L.) kwam Willmann tot een totaal van
20 mijtensoorten, bij de veldmuis (Microtus arvalis Pallas) 23.
G. J. Pop

BEURSPRAAT
In de Rotterdamse Ahoy-hal gaf de Afdeling Bestrijding van Ongedierte op de Feminabeurs van 4- 15 oktober j.l. acte de présence met de welbekende rattenstand. Zoals de
laatste jaren te doen gebruikelijk was, stond ook nu in de stand een terrarium met drie
levende ratten, die een grote blikvanger bleken te zijn en het nodige commentaar ontlokten.
Kannibalen
Uit het beursbulletin "Nieuws en Nieuwtjes van en over de internationale consumentenbeurs femina 1974", het volgende bericht:
"blijde gebeurtenis
Er heeft zich een blijde gebeurtenis op de beurs voorgedaan. Eén van de ratten in de stand
"Bestrijding Ongedierte" heeft het leven geschonken aan een aantal nakomelingen. Het ziet
er echter niet naar uit, dat het kroost een lang leven zal zijn beschoren. De grote drukte
heeft moeder en kinderen namelijk danig uit hun evenwicht gebracht".
Hoezeer de moeder (en natuurlijk niet de jongen) uit haar evenwicht was gebracht, bleek
de volgende dag. Ondanks naarstig speuren waren er geen andere ratten in het terrarium
te bekennen dan het oorspronkelijke, welgedane drietal; de 10 jongen waren verdwenen.
Het is nl. een bekend feit dat de moeder in bepaalde omstandigheden (rumoer, overmatige
belangstelling) er niet tegen opziet haar jonggeborenen te doden en op te eten.
Puinhoop
Dat het nodige commentaar ontlokt werd, bewijst het volgende - niet geverifieerde verhaal.
Een hotel-restauranthouder vertelde dat hij veel overlast ondervond van ratten in de kelder
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onder zijn voorraadkamer. Nader onderzoek in de kelder deed hem versteld staan over een
grote hoop puin in die ruimte. Enig speurwerk leerde hem dat de betonnen vloer van de
voorraadkamer boven de kelder zodanig was aangeknaagd , dat daar een flink gat in was
ontstaan dat de toegang vormde naar de voorraadkamer.
De ratten zijn met succes met gif bestreden. Maar vóór het zover was heeft de hotelhouder
zelf met een rattenval pogingen in het werk gesteld om de ratten te verdelgen. Niet één rat
ving hij echter. Wat bleek nl.? De val was wel dichtgeklapt, het aas verdwenen, maar er
was geen rat te zien.
Ook volgende pogingen hadden een negatief resultaat. totdat hij het steentje naast de val
ontdekte. Opnieuw probeerde de onfortuinlijke rattenvanger zijn val, maar nu legde hij het
steentje een halve meter verder. En ja, de volgende dag: val dicht, geen aas, geen rat en het
steentje vlak naast de val. Conclusie: zeer intelligente ratten hadden het steentje gebruikt
om de val onklaar te maken!
En niet alleen intelligent. maar ook handig, want een gesneden brood dat in de voorraadkamer lag, was op zekere dag verdwenen, het papier er keurig afgescheurd, terwijl de boterhammetjes - netjes op elkaar gestapeld - in de kelder werden teruggevonden!

Ruim 140.000
Het aantal bezoekers van de "Femina" bedroeg 142.865. een getal waarmee de beursorganisatoren in hun sas waren omdat dit hoger lag dan ooit tevoren.
Een dag eerder dan vorig jaar kon de honderdduizendste bezoeker met champagne en
fanfare door het muziekkorps "Ahoy" ingehaald worden.
A. Balkstra
Afd. Bestrijding van Ongedierte

Met fanfare ! Foto A. Balkstra.
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