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Bieten berg

Geplaagd door gepiep

De ongediertebestrijder van een
gemeente uit mijn rayon vroeg zich af wat
het gepiep boven het plafond van een
woning van een van de inwoners van de
gemeente zou kunnen zijn.
Van de blokjes kaas op de valletjes die
boven het plafond waren uitgezet, werd
niets gegeten. Ook voor het uitgezette
vergiftigde lokaas werd geen interesse
getoond.
De gemeentelijke ongediertebestrijder die
verder geen kant en klare oplossing bij de
hand had, adviseerde om rondom de
woning een inspectie uit te voeren en
eventuele gaatjes te dichten zodat de
"vreemde (knaag)dieren" geen toegang
tot de woning zouden hebben.
De bewoners werden bij elkaar al zo'n
3 weken door het irritante gepiep
geplaagd en gingen in arren moede met
oordopjes in naar bed. Het kwam zelfs
zover dat men de woning vanwege het
gehate gepiep steeds meer ging
ontvluchten.
Nadat de buren een avondje op de koffie
waren geweest en zich ook door het
gepiep geplaagd voelden, vonden deze
dat er verdere actie moest worden
ondernomen. En zo werd ik op een
vrijdagavond door deze buren telefonisch
over het probleem geïnformeerd.
Na het verhaal te hebben aangehoord
besloot ik om ter plaatse een onderzoek
in te stellen. Bij het binnengaan van de
woonkamer werd ik meteen
geconfronteerd met het bewuste gepiep,
dat inderdaad erg irritant bleek te zijn. Het
zeer scherpe, doordringende gepiep
herhaalde zich zo ongeveer iedere
minuut.
Volgens de bewoners deed dit gepiep
zich niet alleen in de kamer voor, maar
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Brown rats harvested beets tor
winter-storage

ook op de overloop. Al snel kwam ik tot
de conclusie, dat dit geen geluid van
knaagdieren kon zijn, maar dat we met
een mechanische piep te doen hadden.
Op de overloop aangekomen werd mij
verzocht om boven het plafond een
onderzoek in te stellen. Men had uit het
plafond 3 schroten verwijderd zodat ik de
muizenvalletjes en het uitgezette lokaas
kon controleren en kon constateren dat er
niets van was opgenomen.
Ook tijdens deze actie werd ik
geconfronteerd met de irritante piep die
zich ongeveer iedere minuut herhaalde.
Op het geluid afgaand werd het voor mij
al snel duidelijk, dat zowel het
rustverstorende geluid in de woonkamer
als dat op de overloop van een brandmelder afkomstig moest zijn. Daarop
vroeg ik de bewoner om de brandmelders
uit te schakelen. Dat was volgens hem
geen enkel probleem, waarop hij de
batterijen verwijderde. Door ons werd
geduldig een minuut gewacht en het bleef
rustig. Ook gedurende een langere
periode hoorden we geen gepiep meer.
Vervolgens werden de batterijen in de
brandmelders terug geplaatst en de
ellende begon opnieuw. Na de oude
batterijen uit de brandmelders te hebben
verwijderd en er nieuwe voor in de plaats
te hebben gedaan was het piepprobleem
opgelost.
Dus géén knáágdieren veroorzaakten het
piepprobleem maar de bijna lege
batterijen van de brandmelders als
waarschuwing dat deze aan vervanging
toe waren.

talud van de weg enkele rattenholen. Bij
de sloot naast de weg aangekomen zag

Tijdens een controle-ronde in december
1993, zag de gemeentelijke bestrijder een
loopspoor van bruine ratten door een pas
omgeploegde akker.

loopsporen en bietenkoppen in stoot

toopspoor naar bietenveld

C.A. Coertjens

Dierplagen en Milieu, 42 (4) 1994

1

-

De dichtstbijzijnde bebouwing lag enkele
kilometers verderop. Bij nader onderzoek
bleek het spoor naar een perceel te lopen
waar recent de bieten waren geoogst. De
restanten van de bieten waren door de
boer ondergeploegd.
Op de terugweg zag de bestrijder in het
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hij daarin ruim een kwart kubieke meter
bietenresten liggen. De ratten hadden
deze hoeveelheid resten uit het
bietenveld naar de sloot gesleept over
een afstand van minstens 50 meter.
Gewoonlijk zegt men dat ratten in de
winter zich naar gebouwen begeven, daar
in de buitengebieden het voedselaanbod
terug loopt. Dit is nu een voorbeeld van
een locatie "in the middle of nowhere"
waar de ratten nog ruim voldoende
voedselaanbod hadden. De bestrijders
hebben de bieten opgeruimd en daarvoor
in de plaats enkele voerpijpen met
vergiftigd lokaas geplaatst. Binnen de
kortste keren was de betreffende
populatie uitgeroeid.
H. Vos
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