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OUD NIEUWS?

Tekst: Dr. Albert C.M. Weijman

Nieuws is vaak helemaal niet nieuw. Problemen waar men in vroeger dagen mee
worstelde, bestaan nog steeds. Wel nieuw, zijn moderne technieken die op oude
problemen worden losgelaten. Met de nieuwste snufjes worden bestrijdingsmethoden gemoderniseerd. Toch blijft het vaak dweilen met de kraan open wanneer
preventie achterwege blijft. Preventie is gebaseerd op de biologie en de kennis van
het gedrag van plaagdieren. Over dat gedrag werd vroeger al heel veel geschreven,
maar veel van die kennis is vergeten of onder het stof geraakt. Het is de moeite
waard om oude afleveringen van ‘Rat en Muis’ en ‘Dierplagen en Milieu’ af en toe
te herlezen. Oud is vaak helemaal niet oud.

Het wordt weer eens tijd voor de overheid om op grote schaal
posters te gaan verspreiden. Alleen het ‘verdelg ze’ zou nu
moeten worden vervangen door ’voorkom ze’. En de tekening
zou wat minder angstaanjagend mogen zijn.
In Rat en Muis van september 1960 werd het artikel ‘Het
verhaal van een rat die kabel at’ overgenomen uit ‘ElectroTechniek, orgaan van Directeuren van Electriciteitsbedrijven’.
Het werkwoord eten is uiteraard niet juist. Het moet natuurlijk
knagen zijn, maar ja, ingenieurs weten nu eenmaal niet wat
biologen weten.
Het verhaal speelt zich af in het reptielenhuis van de Amsterdamse dierentuin Artis. Het relaas eindigt met een advies dat
nog steeds geldig is: …plastic kabels in muurdoorgangen moeten
altijd worden beschermd en deze doorgangen moeten zorgvuldig
worden afgedicht.
In Rat en Muis van juni 1981 wordt nog een interessante
casus beschreven:

‘Sluiting door muis

Knaagbranden
Staatssecretaris Bleker publiceerde in december 2011 zijn Actieplan Stalbranden. De rol die knaagdieren spelen bij het ontstaan van stalbranden werd er niet in belicht. Voor knaagdieren
is knaagdrift een levensvoorwaarde. Snijtanden groeien een
leven lang door en wanneer ze niet zouden afslijten groeien ze
door de kaken heen. Dat is natuurlijk dodelijk. Hout, plastic,
cement, lood, blik, elektriciteitsleidingen. Het maakt niet uit.
Knagen moet! Vroeger en nu. Een halve eeuw geleden werd er
al voor gewaarschuwd!
In Rat en Muis van september 1959 publiceerde de toenmalige redactie een artikel van Dr. F Steiniger. Steiniger was
een internationaal expert op het gebied van rattenbiologie en
rattenbestrijding. Hier volgen citaten uit zijn artikel die nog
steeds actueel zijn:
Ook als er geen praktische noodzaak aanwezig is, gaan de dieren
knagen aan willekeurige voorwerpen. Deze reactie noemt met een
‘vacuümreactie’ (Tinbergen). Onder een vacuümreactie verstaat
men een niet op een bepaald doel gerichte handeling. Juist dit
‘doelloze’ knagen is wat mensen zo hindert. Kostbare kunstvoorwerpen zijn er aan ten offer gevallen, evenals elektrische leidingen waarvan de isolatie door deze vacuümreactie wordt doorgeknaagd totdat de rat door de elektrische stroom wordt gedood en
kortsluiting wordt veroorzaakt. Hierdoor ontstaan de branden door
onbekende oorzaak.
Steiniger gaf ons een halve eeuw geleden al het advies waar
hedendaagse experts nog steeds hun voordeel mee kunnen
doen:
‘Met de knaag- en graafdrift van de ratten en het ongericht afreageren
daarvan moeten wij rekening houden, als wij deze “moedwillig”
veroorzaakte beschadigingen goed willen begrijpen.’
In Rat en Muis van juni 1987 stelt ook A.D. Bode zich de
volgende vraag: ‘Waarom en waaraan knagen knaagdieren?’
Bode gaat niet in op het ‘doelloze’ knagen’ maar is van mening
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Vaak is het dan al te laat om van die ervaring te leren. Voor
bouwkundigen is het van belang te weten dat er geen enkel
isolatiemateriaal is dat rat- en muisbestendig is….Stallen en
andere gebouwen waar de isolatie volledig door knaagdieren
werd vernield, behoren dan ook niet tot de uitzonderingen.
Een casus uit 1959 (De Telegraaf):
‘Ratten stichtten brand - 50 kippen omgekomen
In het gehucht Milsbeek nabij Gennep is brand ontstaan in het
kippenhok van de landbouwer T., waarbij ruim 50 kippen de dood
hebben gevonden en een groot aantal bewusteloos is geraakt door
de verstikkende rook.
Het merkwaardige is, dat de brand is veroorzaakt door ratten, die
aan de elektrische kabel hadden geknaagd, waardoor deze bloot
kwam te liggen en kortsluiting ontstond.’
Nog steeds komen knaagbranden voor die door knaagdieren
worden veroorzaakt maar er is wel een groot verschil met toen.
Anno 2012 komen er niet 50 maar tienduizenden kippen bij
een stalbrand om.

In een hoogspannings-schakelstation van een electriciteitsbedrijf
is enige tijd geleden brand ontstaan. De brand die plaatsvond in
een schakelkast voor 10.000 Volt is zeer waarschijnlijk ontstaan
door een huismuis die kortsluiting veroorzaakte. De desbetreffende schakelkast was volledig uitgebrand, terwijl de totale schade
op ca. f 450.000 werd geraamd.’
Trouwens, het zijn niet alleen ratten en muizen die kortsluiting
en brand kunnen veroorzaken. In Rat en Muis van juli 1986
staat en casus beschreven van een mierennest als veroorzaker
van kortsluiting in een meterkast.
In november 1962 wordt door de redacteur een vraag gesteld
die een halve eeuw later nog steeds actueel is en die anno
2012 nog steeds om beantwoording vraagt:

‘Brandgevaar
Een van onze ambtenaren constateerde kort achtereen in twee
boerderijen in Boekel en Wanssum, dat ratten de electrische
kabel in de schuur hadden stuk geknaagd. Gevolg: kortsluiting.

Dit euvel komt herhaaldelijk op boerderijen voor en terecht kan
de vraag worden gesteld: hoeveel branden zouden ratten op die
manier al veroorzaakt hebben?’

Het succes van ratten nader verklaard
Zoals Albert Weijman al schrijft in zijn artikel op deze
en voorgaande pagina, zijn veel oude wetenschappelijke
inzichten nog steeds van toepassing in deze tijd. Albert
haalt daarbij de knaagschade aan die in oude afleveringen
van Rat en Muis beschreven zijn. Onlangs is echter toch
nieuws verschenen, in een toonaangevend wetenschappelijk
blad (PlosOne), dat vrij beschikbaar op internet te lezen is
(www.plosone.org). In volume 7, nummer 4, van 27 april jl.
schrijft een onderzoeksteam (Cox et al.) over de werking van
de kaken van knaagdieren. De wetenschappers vergeleken de
schedelvorm en spiersamenstelling in de kaken van ratten,
cavia’s en eekhoorns. Eekhoorns blijken beter te kunnen
snijden met hun tanden en cavia’s beter te kunnen kauwen
met hun kiezen. Tot zover weinig verrassends, want dat klopt
ook mooi met de diëten van deze soorten. Eekhoorns knagen
immers voedsel van harder materiaal, zoals zaden en noten
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en cavia’s vermalen graag grassen.
Ratten blijken echter zowel efficiënt voedsel te kunnen
vermalen met hun kiezen áls efficiënt te kunnen knagen.
Normaal gesproken moeten dieren inboeten aan efficiëntie
als ze minder gespecialiseerd zijn in voedselkeuze. Dit lijkt
echter niet van toepassing op ratten. De wetenschappers
wijten de flexibele en toch efficiënte voedingswijze van
ratten aan de optimale afstemming van spieren, tanden en
schedelvorm.
De auteurs noemen hun bevindingen ‘onverwacht’, maar
kunnen nu wel het grote succes waarmee ratten zich over de
hele wereld in stand kunnen houden, verklaren. Evenals de
schade die ze daarbij aanrichten.
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