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gen door een overheidsdienst niet op elkaar zijn afgestemd. Een particuliere firma zal in verband met betalingsmoeilijkheden geen woningen of bedrijven
behandelen ter voorkóming van het
" overlopen" van kakkerlakken en faraomieren. Door dit gemis zal telkens opnieuw overlast van kakkerlakken of faraomieren aanwezig blijven.
Deze gebreken pleiten voor een ruimere
aanpak van de bestrijding van kakkerlakken en faraomieren. Een doeltreffende
strategie voor het terugdringen van overlast van kakkerlakken of faraomieren kan
pas worden ontwikkeld indien gegevens
ter beschikking zijn over tijd en plaats van
alle in een bepaald gebied verrichte
bestrijdingswerkzaamheden.
Het is daarom wenselijk dat de overheid
ook particuliere bestrijdingsfirma's verzoekt tijd en plaats van hun (geplande)
werkzaamheden op het terrein van de
kakkerlakken- en faraomierenbestrijding
te melden aan een centraal punt van
waaruit de aanpak van dit probleem·kan
worden gecoördineerd . In Amsterdam
zou , gezien de inmiddels verkregen erva-

ring op dit gebied, de Dienst Ongedierte
Bestrijding deze rol goed kunnen vervullen.
Medewerkers aan dit onderzoek waren:
F. van Duykeren, R. Plak, M. Scheen,
C. Tinga van de Dienst Ongedierte
Bestrijding (GG en GO, Amsterdam), en
A. Sminia en C. Schrader van de afdeling
Epidemiologie en Documentatie
(GG en GO, Amsterdam).
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" Huismuis "

bruine rat ook vanuit het rioleringssysteem. Eenmaal binnen, gebruiken zij
hun knaagtanden om holle ruimten in te
komen, waar ze zo goed mogelijk verscholen kunnen nestelen.
De vraag wanneer ratten en muizen knagen is hiermee beantwoord, want als ze
ergens doorheen of bij willen, dan knagen ze. En kennelijk is dat nogal eens het
geval.
Beitels

WAAROM EN WAARAAN KNAGEN
KNAAGDIEREN?
Schade

Door ratten en muizen wordt in de directe
omgeving van de mens veel schade aangericht. Naast het opeten van voorraden
en het bevuilen van voedsel met urine en
keutels, wordt vaak schade door knagen
aan materialen van allerlei aard geconstateerd.
Wanneer knagen ratten en muizen nu?
Dat gebeurt eigenlijk altijd als zij ergens
in of uit willen. Door hun uitstekende
reukvermogen weten ze b.v. altijd de lek-
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kerste hapjes te vinden. Gaat dat om verpakte voedingsmiddelen, dat is het openknagen van de verpakking voor hen een
koud kunstje. Ook in grote kisten opgeslagen veevoer is nooit onbereikbaar.
Op die plaatsen waar zij met hun snijtanden houvast kunnen krijgen, knagen zij
een gat in de bekisting en het voer
stroomt vanzelf naar buiten.
Knagen doen ratten en muizen ook als zij
een poging wagen om in een stil en donker hoekje een gebouw binnen te komen.
Dat kan zijn door de deuren, maar bij de
Rat en Muis, 35 (2) 1987

De voo~kant _van de snijtanden ~an ratten •
(en muizen) 1s bedekt door email, maar
de achterkant is samengesteld uit het in
verhouding zachtere tandsteen dat voortdurend wegslijt tijdens het knagen en
malen van de tanden waardoor ze hun
scherpe op beitels lijkende punten krijgen. De groei vindt voortdurend plaats
met een snelheid van ongeveer 0,3-0,4
mm per dag.
Bruine ratten kunnen met hun snijtanden
een druk uitoefenen van 500 kg/cm 2 en
als ze knagen zo'n 6 beten per seconde
produceren met een gemiddelde van 1,5
beet per seconde. Ze knagen ongeveer
2% van hun tijd.
Dat de snij- of knaagtanden van knaagdieren, die zich voorin de boven- en de
Rat en Muis, 35 (2) 1987

onderkaak bevinden, in tegenstelling tot
die van andere zoogdieren altijd doorgroeien, komt door het volgende. Bij een
snijtand van een jong zoogdier staat de
basis van de wortel open. Het bloed dat
zo de tand in kan stromen zorgt voor het
transport van de bouwstoffen die de groei
van de tand bevorderen. Als het dier
ouder wordt, sluit de opening aan de
basis zich waardoor de groei van de tand
stil komt te staan. Bij knaagdieren is dit
anders. De wortelbasis van de snijtanden
blijft openstaan voor binnenstromend
bloed, waardoor de groei ervan door
gaat.
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" Snijtanden bruine rat "

Doordat de knaagtanden in boven- en onderkaak echter tegengesteld (als beitels)
aan elkaar werken, wordt " automatisch"
datgene wat er aan de onderkant aangroeit, er aan de bovenkant weer afgeslepen. Is het nu zo dat een der knaagtanden afbreekt, dan zal de tegenoverstaande tand niet meer bijgeslepen worden . En
dat is fataal voor knaagdieren. De tand
groeit door en wordt gaande weg steeds
krommer. Er ontstaat een zogenaamde
olifantstand, die het opnemen van voedsel in sterke mate bemoeilijkt. In veel gevallen zal het gehandicapte dier van de
honger omkomen.
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"Olifantstanden bruine rat"

Uit nieuwsgierigheid en onderzoekingsdrang worden allerlei materialen door ratten geprobeerd. Nieuwe dingen geplaatst
in de ruimte waar ratten verblijven, worden eerst met de nodige omzichtigheid
benaderd. Dat geldt ook voor voerkisten.

slechte ervaring wordt opgedaan dan
leert de rat daarvan. Dat kan b.v. het geval zijn bij het aanknagen van een electriciteitskabel. De stroomstoot zorgt ervoor
dat hij dat nooit meer doet, als hij het
overleeft. Soms knagen ratten en muizen
omdat ze "gewoon" ergens doorheen
willen. Zo kan het gebeuren dat in een
blok woningen regelmatig de telefoon- en
televisie-kabels worden doorgevreten.
Dat is vooral zo als deze door een ruim
mantelgat getrokken zijn waar het knaagdier makkelijker doorheen kan als de kabel er niet zit. Het gemak dient dus ook
het dier.

den aangeknaagd. Het knagen aan hout
zal eenieder bekend zijn.
In de handel gebrachte kunststofbuizen
en isolatiematerialen worden in het algemeen bekeken op duurzaamheid. Dat deze materialen niet bestand zijn tegen de
scherpe tanden van ratten en muizen is
door vele waarnemingen van onderzoekers bevestigd. Voor bouwkundigen is
het van belang te weten dat er geen enkel
isolatiemateriaal is dat rat- en muisbestendig is. En juist hetisolatiemateriaal
(van stevige platen tot glas- en steenwol)
vinden ratten en muizen zo'n plezierige
(warme en geborgen) nestelgelegenheid.
Stallen en andere gebouwen waar de isolatie volledig door knaagdieren werd vernield, horen dan ook niet tot de uitzonderingen.
Proef met isolatiematerialen

Allerlei materialen proberen
In tegenstelling tot muizen zijn ratten
zeer voorzichtig. Zij zullen pas na een vrij
lange waarnemingsperiode een voerkist
bezoeken als deze een "omgevingsvreemde" geur heeft.
Materiaal, zoals voedsel en allerlei loslig- ~
gend spul, waarvan geknaagd wordt,
~
wordt tussen de voorpoten beetgepakt en
"Knaagschade bruine rat "
rondgedraaid. Als er met knagen een
Ik maakte een keer mee dat ratten kans
zagen een afgesloten gresbuis van binnenuit aan te knagen. Onder de woning
was een nieuwe riolering aangelegd. De
oude (gresbuis) was blijven liggen en
bleek nog aangesloten op het rioleringssysteem. Hij functioneerde echter niet
meer en was op alle uiteinden geblind.
Tot ratten een aangrijpingspunt vonden
en tot driemaal toe een gat in de buis
knaagden. Het gebruik van sneldrogende
cement bleek (voor hoelang?) afdoende
te zijn. Beter is het een oude riolering in
zijn geheel te verwijderen.
Naast kunststof kabelomhullingen en ce"Kortsluiting! (bruine rat)"
ment kunnen veel andere materialen wor-

•

•
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In een kleine proefopzet in het Centrum
voor kleine proefdieren van de Landbouw
Universiteit te Wageningen is een experiment uitgevoerd met 10 verschillende isolatiematerialen (hard- en zachtschuim,
glas- en steenwol), vurenhout en hardplastic.
In de respectievelijke bakken werden 2
vrouwelijke muizen en telkens één soort
materiaal geplaatst. De dieren kregen onbeperkt water en voer ter beschikking. De
proef duurde 7 dagen.
Alle materialen waren in meerdere of
mindere mate aangeknaagd. Sommige
schuimprodukten waren volledig versnipperd en de glas- en steenwoldekens waren losgetrokken. Het hout was flink aangeknaagd. Het hard plastic bleek minder
interessant en werd summier aangeknaagd.

beis met normale en geharde kunststof
buitenmantels.
Bij een eerste opzet werden stukken kabel los in de kooi gelegd. Voorkomen
moest worden dat de ratten een aangrijpingspunt voor het knagen zouden hebben aan de uiteinden van de kabels.
Daarom werden deze voorzien van 2 glazen potten waarin de kabels met giethars
waren vastgezet. Alle kabels werden in
meerdere of mindere mate aangeknaagd.
Een tweede serie proeven werd ingezet
na installatie van een afsluitingsplaat met
een doorloopopening. Kabels van verschillende dikte werden achtereenvolgens beproefd. Met behulp van een klemmechanisme werden de kabels voor de
opening gemonteerd. Voedsel en water
werden gedurende een aantal dagen in
de niet toegankelijke ruimte geplaatst. Uit
de proef bleek dat dikkere of hardere kabels minder snel werden aangeknaagd
dan dunnere. In dwangsituaties worden
alle soorten kabels aangeknaagd.
Of de bij de proef gebruikte tamme, weldoorvoede ratten op den duur de metalen
binnenmantel van de kabels zullen aanknagen is niet beproefd. De verwachting
is dat wilde ratten, die over het algemeen
aktiever zijn, door een zacht metalen bemanteling heen zullen knagen.

Onderzoek kabels
Door de Afdeling is een onderzoek uiigevoerd naar de schade die kan worden
aangebracht aan telecommunicatiekaRat en Muis, 35 (2) 1987
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" Proef met bruine rat"
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Blik
In Rat en Muis van mei 1967 kunnen we
onder de titel "Conservenblikken gemi•
trailleerd" het volgende lezen .
"In het Leekstermeer (Dr.) lag vorig jaar
een woonschuit , bewoond door twee oudere verpleegsters, die er o.a. een voorraad conservenblikken hadden opgeslagen. Na een geruime vakantie-afwezigheid keerde het tweetal in de herfst naar
hun drijvend home terug om alras tot de
droevige ontdekking te komen dat de
blikken waren doorzeefd. Ratten hadden
de rust in de schuit dankbaar benut,
dwars door de blikken geknaagd en zich
de inhoud heerlijk laten smaken. "
Over weringsaspecten kunt u in verschillende eerder Rat en Muis verschenen artikelen lezen, o.a.:

- "Wering van ratten en muizen", A.
Balkstra en "De Bestrijding van de
bruine rat in de open loopstal", A.D.
Bode, beide in Rat en Muis Jrg 33, 1e
kwartaal, april 1985.
- "Blijvende aandacht voor rattenbestrijding lijkt succesvol", A.D. Bode in Rat
en Muis, Jrg 34, 3e/4e kwartaal, december 1986.
Summary
In this article it is stated that there are no
materials to proleet cables or insulation
materials in buildings resistent to rodent
gnawing. The only efficient method to
prevent damage by gnawing is effective
rat and mouseproofing.
A.D. Bode

lnsektenetende vleermuizen (Microchiroptera)
Aan de ongediertebestrijder in Nederland
wordt informatie gevraagd over een grote
verscheidenheid aan diersoorten. Behalve de klachten over geleedpotigen • in•
sekten en mijten• en over knaagdieren
zoals bruine rat, zwarte rat en huismuis,
krijgt een bestrijder ook te maken met
diersoorten, waar een bestrijding met
bestrijdingsmiddelen niet aan de orde is.
Wij doelen hierbij op een aantal nuttige
soorten die door de verblijfplaats die ze
uitkiezen hinder kunnen veroorzaken.
Dat zijn de insektenetende zoogdieren,
zoals spitsmuizen en (de beschermde)
vleermuizen. De eerste veroorzaken
soms hinder door de stank, die zij met
hun muskusklieren in woningen verspreiden. Met die geur zetten zij hun territorium af. Een goede wering• het terugbren•
gen van spouwmuuropeningen tot een
halve centimeter of minder• is dan de

■
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enige juiste oplossing voor het probleem
(zie Rat en Muis april 1985). Vleermuizen
vragen echter een andere aanpak.

Zeldzaam en beschermd
Alle in Europa voorkomende vleermuissoorten zijn insekteneters. De vleermuissoorten in onze streken kunnen zich in
ons koelere klimaat handhaven dankzij
hun vermogen tot winterslapen. Vleermuizen behoren tot de enige groep van
zoogdieren, die kunnen vliegen (z.g.
Handvleugeligen). Tussen de tot zeer lange dunne baleinen uitgegroeide vingers
bevindt zich een vliesdunne vlieghuid. De
spanwijdte van de vleugels kan afhankelijk van de soort variëren van 20-25 cm tot
35-45 cm. Het lichaam varieert in grootte
van 3,5 tot 8 cm. Vleermuizen zijn sociaal
levende dieren, die leven in kolonies van
tientallen tot honderden stuks. In hun verblijfplaatsen hangen zij aan de poten met
de kop naar beneden, vaak dicht opeen,
zodat men b.v. 30 à 40 exemplaren kan
vinden in een ruimte van 1 dm3 . Deze dieren kunnen leeftijden bereiken van 10 à
15 jaar. Vleermuizen zijn door hun leef.
wijze nuttige, doch tamelijk kwetsbare
dieren, die steeds zeldzamer worden.

ge soorten ook op de grond. Het voedsel
bestaat voor een belangrijk deel uit
nachtvlinders, kevers en andere insekten, die 's nachts actief zijn. Vleermuizen
vliegen dus 's nachts en houden zich
overdag op in hunschuilplaatsen. Deze
schuilplaatsen vinden sommige soorten
in holle bomen en andere in steenachtige
holten. Beroemd in dit verband zijn de onderaardse kalksteengroeven in ZuidLimburg, waar een belangrijk deel van de
populatie van enkele Nederlandse soorten de winter doorbrengt. In de duinen
langs de Noordzee-kust hebben een aantal voormalige kustbatterijen met ondergrondse gangenstelsels de status van beschermd vleermuisreservaat gekregen.
Bijdragen aan het tot stand komen van
geschikte vleermuisverblijven, zoals beschermde groeven, gebouwen, vleermuiskasten, bomen, bunkers en vestingwerken zijn welkom.

-

" Laatvlieger"

~" Kraamkolonie watervleermuizen
(Myotis daubentonii) "

Zoals wellicht bekend vangen vleermuizen hun prooi in de vlucht , maar sommi·
Rat en Muis, 35 (2) 1987
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Andere, niet natuurlijke holten die worden gebruikt zijn onder meer zolders van
kerken en grote gebouwen, en spouwmuren van woningen. Het zijn vooral de
dwergvleermuis (Pipistrel/us pipistrellus
Schreber) en de laatvlieger (Eptesicus serotinus Schreber) die we in woningen
kunnen aantreffen. Als dat het geval is,
zullen de bewoners van die huizen nog
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