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zeggen: in tegenstelling tot de onderlinge agressie wordt door de strijd tussen families geen
enkele functie vervuld, die voor het behoud van de soort onontbeerlijk is. Zij dient noch het
verdelen van de ruimte, noch de keuze van de sterkste familieverdedigers - deze zijn immers
slechts zelden de vaders van het nakomelingschap - noch een van de andere in hoofdstuk 3
opgesomde functies.
Het is bovendien maar al te gemakkelijk te begrijpen dat de ononderbroken oorlog die tussen
twee naburige rattenfamilies bestaat, een geweldige druk uitoefent op de selectie in de richting
van een regelmatig toenemende strijdvaardigheid, en dat een familie die in dit opzicht ook maar
enigszins een achterstand heeft, een snelle uitroeiing te wachten staat. Waarschijnlijk heeft de
natuurlijke selectie de voorkeur gegeven aan zo groot mogelijke families, omdat de leden van een
clan elkaar in de strijd tegen vreemden bijstaan, zodat een klein volk tegenover een groter zeker
in het nadeel is. Steiniger constateerde dat op het kleine waddeneiland Norderoog het land
tussen een aantal rattenfamilies verdeeld was, waarbij een vijftig meter brede strook
niemandsland, no rat's land, was vrijgelaten, waarin voortdurend gevochten werd. Het hierbij te
verdedigen front moet voor een klein volk naar verhouding uitgebreider zijn dan voor een groot
volk, zodat het eerste noodzakelijk in het nadeel is. Het is verleidelijk om te speculeren dat op dat
waddeneiland steeds minder rattenvolken zullen bestaan, en dat de overlevenden steeds groter
en bloeddorstiger zulleh worden. doordat er een premie opde vergroting van de partij haat staat.
Van de gedragsonderzoeker die zich steeds bewust is van de dreigende ondergang van de
mensheid kan men zeggen: ,,Das Unglück macht ihn zahm und mild; er sieht in der
geschwollnen Ratte(!) sein ganz natürlich Ebenbild."
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Plaats in het dierenrijk
Ratten en muizen zijn zoogdieren van de orde der knaagdieren (Rodentia). De meest
voorkomende daarvan te weten de bruine rat, de zwarte rat en de huismuis, behoren tot de
familie der Muridae of echte muisachtigen. Een enkele maal kan aan de gemeentelijke
ongediertebestrijder advies gevraagd worden inza ke de bestrijding van de woelrat en de
veldmuis, knaagdieren welke behoren tot de woelmuisachtigen of hamsterachtigen (familie der
Cricetidae). Deze vijf meest bekende ratten- en muizensoorten kunnen behalve aanzienlijke
schade toebrengen, een ernstige bedreiging vormen voor de gezondheid van mens en huisdier,
welk gevaar wordt veroorzaakt doordat zij besmettelijke ziekten kunnen overbrengen. Van de
ongeveer 25 soorten Rodentia zijn eekhoorn, hamster, muskusrat, slaapmuizcn (die een
winterslaap houden) en vele andere in bos en veld levende muizen als bedreiger van de
volksgezondheid van geen betekenis.
Haasachtigen (Lagomorpha) rekent men tot een andere orde en ook spitsmuizen behoren niet
tot de Rodentia, doch tot de orde der insecteneters (lnsectivora).
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Zv.•arte rat
(Rattus rattus L.)
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De huismuis (Mus musculus L.) leeft algemeen in woningen, fabrieken, _schuren. etc. en eet
brood, graan en vetrijke spijzen. Klein dier van 8 cm lengte en donkergnJs van kleur.

Woelral (Arvicola
terrestris l.).
Stompe snuit i.v.m.
ondergrondse leefwijze.

Woelmuizen of Hamsterachtigen (Cricetidae)
De woelmuizen zijn plomp gebouwde dieren met een stompe snuit, korte in de vacht verborgen
oortjes, korte pootjes, kleine ogen, korte staart, waaruit blijkt, dat zij zeer zijn aangepast aan het
ondergronds of half ondergronds leven. Ze zijn alle planteneters met geplooide kiezen die een
open wortel hebben, welke dus kunnen doorgroeien en de slijtage aanvullen.
De woelrat (Arvicola terrestris L.) die van zachte ondergrondse plantendelen leeft, kan in
waterrijke gebieden eenvoudig worden weggevangen met zg. vangpotten. De lichaamslengte van
het dier is 15 cm en het heeft een zwartbruine vacht. Graaft vanaf de slootkant uitgebreide
gangenstelsels.
De veldmuis (Microtus arvalis Pallas) die over het algemeen zowel onder-als bovengronds leeft
in ruige wegbermen en grasland of in boomgaarden, kan in de zg. veldmuisjaren (de laatste maal
in l 975) grote schade toebrengen. De aanwezigheid is vaak kenbaar aan de bovengronds in het
gras uitgevreten gangen: veldmuispaden. De bestrijding met crimidinekorrels, die in de holen
moeten worden gebracht met een leggeweer o.i.d., moet aanvangen onmiddellijk nadat de
eerste gaatjes zijn gesignaleerd. De veldmuis is kleiner dan de woelrat en grijsbruin van kleur.
Echte muisachtigen (Muridae)
De muisachtigen onderscheiden zich van de woelmuisachtigen door hun levenswijze en uiterlijk;
hoewel ze ook holen bewonen, leven en verplaatsen ze zich grotendeels bovengronds. De snuit is
tamelijk spits en de zintuigen zijn goed ontwikkeld: grote oorschelpen, grote ogen, relatief grote
poten; ze kunnen uitstekend zwemmen, klimmen en springen. De lange staart die even lang is
als, of langer dan het lichaam wordt gebruikt bij het klimmen en balanceren. Bestrijding van
deze dieren geschiedt door verdelging met anti-coagulantia (anti-bloedstollende middelen) en
door het nemen van weringsmaatregelen.
De zwarte rat (Rattus rattus L.) is bekend uit de Middeleeuwen als overbrenger van de pest.
Komt in Nederland voor in Groningen, Limburg, Noord-Brabant en de havensteden waar ze
met binnenlopende schepen kunnen worden geïmporteerd.
Het feit dat de dieren voornamelijk hoog, op zolders van woningen en pakhuizen, e.d. worden
gevonden, doet vermoeden, dat het oorspronkelijk boombewoners waren. Het is een slank
zwartgekleurd dier met ongeveer 20 cm lichaamslengte.
De bruine rat (Rattus norvegicus Berkenhout) leeft in het gehele land, zowel in de vrije natuur
als bij de menselijke woningen en fabrieken. Eet letterlijk alles: graan, veevoer, zaden, vlees,
vogels, vis en kadavers. Doordat hij grote schade veroorzaakt, een enorme voortplantingssnelheid heeft en een voortdurend gevaar vormt voor de gezondheid van mens en dier, dient de
bruine rat voortdurend te worden bestreden. De bruine rat is groot en stevig gebouwd, wordt 2025 cm lang en is grijsbruin van kleur.
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Indeling van het Dierenrijk
Linnaeus en andere systematici hebben een indeling gemaakt van alle_ levende wezens op aarde,
uitgaande van de ontwikkeling gedurende het proces van de evolutie_._
. .
Begonnen is met het onderscheid tussen het planten- en het dierennJk. De sphtsi~g van het
Dierenrijk in Hoofdafdelingen (Phyla) omvat die levende wezens, die geb_ouwd z1Jn volg~ns
hetzelfde grondplan. B.v. muis en mens hebben een schedel- wervelkolom - nbben -lever-milt voorste en achterste ledematen. Op die wijze rekening houdend met overeenkomsten tussen de
diersoorten zijn de hoofdafdelingen verder onderverdeeld in klassen; klassen 111 orden; orden 111
families; families in soorten.
.
.
. .
De plaats van de knaagdieren in het dierenrijk is in figuur I schematisch wtgewerkt; m figuur lI
zijn de tot de knaagdieren behorende ratten- en mwzensoorten vermeld.
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BEWAARPLAATS VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

fig. II
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Eekhoornachtigen---- Eekhoorn
(Sciuridae)
Hamster
Knaagdieren-+-- Hamsterachtigen of--+-- Syrische goudhamster
(Rodentia)
Woelmuisachtigen
(Cricetidae)
Rosse Woelmuis
Woelrat (Arvicola terrestris L.)
Molmuis (,,droge" woelrat)
Muskusrat
Ondergrondse woelmuis

De Algemene Inspectie Dienst van het Ministerie van Land bouw en Visserij te Eygelshoven was
zo vriendelijk ons te wijzen op de aanduiding, omschreven op pag. 45 van "Rat en Muis" van
juni 1976, welke op een kast met bestrijdingsmiddelen moet worden aangebracht.
De giftige middelen in genoemde kast moeten volgens de wet worden aangeduid met:
"Bestrijdingsmiddelen" (gerealiseerd moet worden, dat elk bestrijdingsmiddel, ook al staat er
geen doodshoofd of Andreaskruis op, giftig is!).
Volledigheidshalve laten wij hieronder de tekst van het betreffende artikel (art. 9, zie lid 1) uit het
Bestrijdingsmiddelenbesluit volgen.
Artikel 9 (Algemene eisen m.b.t. bewaarplaats).
1. De toegang tot de bewaarplaats moet buiten de tijd gedurende welke de beheerder
onmiddellijk toezicht uitoefent met een deugdelijk slot afgesloten zijn en aan de buitenzijde
voorzien zijn van een duidelijk leesbaar opschrift, luidende: ,,Bestrijdingsmiddelen", alsmede
een afbeelding van een doodshoofd, ten minste 60 mm hoog.
2. De elektrische installatie van een bewaarplaats moet zijn vervaardigd van materiaal, dat
voldoende tegen chemische invloeden bestand is of daartegen is gevrijwaard.
3. De bewaarplaats moet doelmatig ingericht, doelmatig geventileerd en van deugdelijke
constructie zijn. Zij moet in goede staat van onderhoud en in zindelijke toestand verkeren.
De controle op de naleving van de bestrijdingsmiddelenwet rust voornamelijk op de schouders
van de ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst. Dit houdt in dat ook zij contro le
uitoefenen op de wijze van bewaring van bestrijdingsmiddelen.

Aardmuis
ONGEDIERTEBESTRIJDING IN DELFT

Veldmuis (Microtus arvalis Pallas)
Noordse woelmuis
Dwergmuis
Echte muisachtigen - - + - - Bosmuis
(Muridae)
Brandmuis
Grote bosmuis
Zwarte rat (Rattus rattus L.)
Alexandrijnse rat
Bruine rat (Rattus norvegicus Berkenhout)
Huismuis (Mus musculus L.)

Slaapmuisachtigen
(Gliridae)
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Relmuis
Hazelmuis
Eikel muis

Van de directeur openbare werken in Delft, de heer R. Havinga, ontvingen wij onderstaand
verslag van de ontwikkelingen bij de bestrijding van ratten en muizen, waarvan de gegevens zijn
verstrekt door de ontsmetter van openbare werken.
Redaktie.
Ontsmettingswerkzaamheden en bestrijdin~ van ongedierte worden het gehele jaar uitgevoerd
door een daarvoor opgeleide ontsmetter en indien nodig geassisteerd door de reserveontsmetter.
Meldingen van waargenomen ratten en muizen worden onderzocht en waar nodig de bestrijding
uitgevoerd.
Preventief wordt gewerkt met 20 rattenvoederkisten die voortdurend langs de weteringen en op
open terreinen, in en rondom Delft, worden geplaatst.
In de recreatiegebieden en andere nodige plaatsen zijn in totaal 50 P. V.C.-buizen met
aangehecht T-stuk ingegraven waarin via het afsluitdekseltje een plasticzakje met rattengif
wordt opgehangen. Aan de jaarlijkse winteractie in de maand januari wordt deelgenomen door:
1. de verstrekte affiches van de rattenbestrijding te Wageningen op de openbare aanplakborden in de openbare gebouwen en in hallen van schoo lgebouwen aan te brengen;
2. via het Gemeentelijk Bureau Voorlichting het uitgegeven persartikel in de dag- en
weekbladen te laten plaatsen, waarbij veel medewerking wordt verkregen.
Er kwamen in 1975 in totaal 227 meldingen over ratten en 119 over muizen binnen. Voor de
actiemaand januari 1976 bedroeg dat slechts 11 over ratten en 20 over muizen, waaruit de
conclusie kan volgen dat de preventieve bestrijding van ratten resultaat boekt, maar de
bestrijding van muizen de nodige aandaoht vraagt.
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