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slootkant bevonden zich flink wat rattenholen, die aan de sporen te zien nog
steeds werden bewoond.
Ook langs een nog braakliggende maïsakker zaten holen en het daarnaast liggende volkstuinencomplex vertoonde
eenzelfde beeld.
De gemeente was voornemens om langs
de slootkant voerbuizen in te graven en
deze van lokaas te voorzien. Bij dit voornemen kon ik me aansluiten, omdat goed
controleerbare vaste voerplaatsen de
voorkeur verdienen boven het uitzetten
van lokaas in rattenholen.
Hierna ben ik toch eens wat meer op
slootkanten gaan letten. En inderdaad
bleken er op veel meer plaatsen langs
waterkanten ratten overwinterd te hebben. Meestal was dit in de omgeving van
enige agrarische bedrijvigheid, maar
soms behoorlijk ver verwijderd van een
eventuele voedselbron.
Waarschijnlijk konden ratten door de
zachte winter veel meer dan in de voorgaande koude winters in het buitengebied
overleven en waren zij niet aangewezen
op beschutting en voedsel in gebouwen.

schemering vliegen de vleermuizen uit
om voedsel te gaan verzamelen. Zij produceren daarbij een grote hoeveelheid ultrasonore geluiden, die met behulp van
een "batdetector" in hoorbare geluiden
kunnen worden omgezet. En daaraan is
de soort te herkennen.
Dit is vooral van belang voor een landelijk
georganiseerd inventariserend onderzoek
naar de verspreiding van vleermuizen en
hun voorkomen in aantallen.
In dit geval bleek het om de dwergvleermuis te gaan. De "hinder" bestond voornamelijk uit het lawaai dat de dieren produceren bij het in- en uitvliegen van hun
schuilgelegenheid. Het "lawaai" bleek gekrabbel te zijn dat onder normaal dagelijkse omstandigheden met omgevingsge-

rattenholen in de slootkant

Hoewel veel gemeenten "op klacht
werken" en minder dan voorheen het buitengebied en andere aantrekkelijke verblijfplaatsen waar ratten zich op kunnen
houden op eigen initiatief steekproefsgewijs controleren, blijkt het toch zinvol om
hieraan aandacht te blijven besteden.
P.C. Groebe, buitendienstmedewerker
Afdeling Bestrijding van Dierplagen

luiden nauwelijks hoorbaar is. Echter het
late tijdstip (tijdens de schemering van
avond en vroege ochtend) en de plaats
bepaalden de hinder. Een verstoorde
nachtrust door geluiden boven de slaapkamer wordt niet door iedereen op prijs
gesteld.
Het betrof hier een betrekkelijk groot huis
met weinig bewoners. Voorgesteld werd
om een andere kamer van het huis als
slaapkamer in te richten en de dwergvleermuizen (als beschermde en nuttige
diersoort) hun rust te laten behouden. Bovendien is het verstoren van de zogenaamde kraamkolonies om meerdere redenen ongewenst.
Toen een jaar later de dwergvleermuizen
weer op hun vertrouwde stek terugkeerden, besloten de bewoners het voorstel
van NMF op te volgen.
Zowel de bewoners als de vleermuizen
konden zich daar goed in vinden.
Voor uitgebreide informatie over het wel
en wee van vleermuizen kan ik u verwijzen naar Rat en Muis, jaargang 35,
2• kwartaal: pag. 56 - 63.
A.D. Bode, buitendienstmedewerker
Afdeling Bestrijding van Dierplagen

Uit de buitendienst
Summary

Bats are protected animals in The Netherlands. The inhabitants of a large house
were willing to share their living accommodation with some dwarf bats. During
the summer the bats were left undisturbed.
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zen, nuttige en beschermde dieren, deed
een kleine Overijsselse gemeente naar
de telefoon grijpen. De directie Natuur,
Milieu en Faunabeheer van het ministerie
van Landbouw en Visserij werd benaderd
met het verzoek om advies.
De voorlichtingsman in deze provincie
bracht in de avonduren een bezoek aan
het betreffende object. Dan is het namelijk een geschikte tijd om de soort vleermuis vast te stellen en om het aantal exemplaren dat uitvliegt te tellen.Tegen de
Rat en Muis, 36 (3/4) 1988
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Summary

SPITSMUIZEN (SORICIDAE)

Problems with shrews in buildings can be
solved simply and efficiently by taking the
necessary preventive measurements. A
building must be constructed in such a
way that it is absolutely impossible tor the
mice to enter.

De bewoners van een hoekwoning ondervonden hinder van een ondraaglijke
stank. Aan de eigenaar van het pand
werd het verzoek gedaan om de oorzaak
op te sporen en het probleem op te lossen. Die oorzaak bleef echter gedurende
langere tijd onbekend.
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