Het is weer de Gelderse Achterhoek
waar wij U heen brengen en wel dezelfde
boerderij, waarover wij in ons vorig nummer met betrekking tot de eierroof schreven. U weet wel: het kleine boerderijtje,
waar de ratten een veelvoud van het aantal
menselijke bewoners vormden.
Wij schrijven "vormden" , want nu is er
geen enkele rat meer over; het moordende
gif heeft hier zijn werk radicaal gedaan.
Ook de wijze en slimme aanvoerders hebben het onderspit moeten delven. U wilt
weten welk perfect bestrijdingsmiddel dat
geweest is? Welnu, deze ratten bevolking
heeft zich laten verschalken door een cumarine-preparaat, vermengd met haver.

Kuikenslachting
\,

Wij willen het hier echter niet hebben
over het vermoorden vàn de ratten maar
dóór de ratten.
Want ratten vermoorden allerlei nuttige
huisdieren : kippen, eenden, biggen en ook
kuikens.
Is die kuikenroof nu wel zo erg? Het
onderstaande relaas tracht U hiervan een
beeld te geven.
140 kuikens in één nacht
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Stelt U zich vóór: een flinke, enigszins
ouderwetse kunstmoeder geeft haar electrische warmtestralen door aan een grote
troep geeldonzige kuikentjes, die eronder
en er omheen warmte zoeken. Een toonbeeld van vrede en goedmoedigheid. De
hele lange nacht, die in Juni nog zo koud
kan zijn, brengen deze diertjes daar opeengedrongen door, gekoesterd door de kunstmoederlijke warmte en onbewust van de
wrede gevaren, die in de omgeving schuilen.
En die gevaren zijn wezenlijk en zeer dreigend.
Reeds een week lang staan ze op de deel.
Aanvankelijk zijn hier practisch geen ratten, doch in het nabijgelegen kippenhok en
varkenshok lééft het van de ratten, zoals de
boer verklaart.
Tot ze er opeens zijn, op de deel: in één
nacht dringen zij binnen en meteen wordt
een ware slachting aangericht. Groot is de
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ontsteltenis van de boer, die de volgende
morgen slechts 120 levende kuikens aantreft. Waar zijn de overige 140? Vermoord
en weggesleept!
Ruim honderd worden er gevonden,
dood en keurig netjes opgeborgen in een
houten koker en in een bietenmand, alsof
het mensenwerk is geweest (afb. 1).
Nu is het helemaal niets bijzonders dat
ratten kuikens vermoorden en evenmin dat
zij er zovéél vermoorden. Dit komt in alle
streken van ons land voor. Maar hoe doen
ze dat nu?

lichaam lang uitgestrekt, ruikt hij aan een heerlijk, warm kuikenboutje (afb. 3). Je zou er zó in
bijten! Maar dat doet hij niet. In vliegende vaart
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De oude rat gaat verkennen

Om dat te weten te komen, hebben wij
maar net als de ratten gedaan; overdag
slapen en 's nachts hun gezelschap opgezocht.
Vóór ons staat de kunstmoeder en daaronder zitten de kuikens, dicht opeengedrongen. Af en toe piept er één, omdat zijn
kameraad hem wegduwt. Overigens is het
doodstil, nu de avond gevallen is.
Tot opeens een gekrabbel en gedraaf de
komst van een kleine ratten-divisie aankondigt. Weldra zijn ze ook te zien: oude
en jonge, grote en kleine, alle belust op
roof en op een boutje.
Allereerst gaan ze naar de kuikenvoerbak of lopen rond om ander voedsel op te
scharrelen. Ze kijken niet naar de kuikens
om. Genoeglijk zitten ze te vreten, totdat
een oude rat zich uit de troep losmaakt en
in de richting van de kunstmoeder loopt.
Hoe dichter hij er bij komt, hoe meer hij
gaat sluipen, voetje voor voetje naderbij.
Zijn staart, lichaam en kop drukt hij zo
dicht mogelijk tegen de grond.
Maar wat is dat? Is er gevaar? Ineens
trekt hij zich iets terug en blijft dan
in gespannen houding zitten (afb. 2).
Nee, het is niets geweest, dus dan maar
weer verder, tot dicht bij de kuikens. Dan
schrikt hij werkelijk, doet een sprong terug
en blijft in gebogen houding staan. Hij luistert roerloos, lang en aandachtig. Toch
geen onraad. Dan maar de laatste stapjes
gewaagd. In uiterst gespannen houding, het
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rent hij terug, want hij zal het niet wagen
een kuiken te pakken. Hij is een oude rat
en houdt er andere methoden op na.

Helaas echter is de plaats, waar dit gebeurt, niet te bereiken voor het oog van
onze camera.

De jonge garde bijt toe
Maar inmiddels heeft hij de aandacht op
de levende delicatesse gevestigd en zo zien
we weldra een halfwas rat de lange moeizame weg naar de kuikens afleggen. Niet
dat die weg inderdaad zo erg lang is, maar
de ratten doen er zo lang over: steeds weer
terugschrikken, sluipen, stilhouden, terugspringen.
Doch ook onze halfwas bereikt de kunstmoeder en snuift de geurige reuk van zo'n
geel wezentje in. En dan, nee, niet terug
zoals de oude rat, maar doorzetten. Voorzichtig pakt hij een kuiken beet. Het diertje schreeuwt het uit, waarop onze rover de
vlucht neemt. Maar direct hierna gaat hij
weer op pad. Nu sneller, gejaagder: hij
heeft het wild geroken en spoedig snuffelt
hij weer aan een slachtoffer. Dan opeens
pakt hij het voorzichtig beet, trekt het
onder de kunstmoeder weg en laat het op
een kleine afstand ervan los (afb. 4). Tot
nu toe is er geen druppel bloed gevloeid.
Maar dan ineens een flinke beet in de flank
van het kuiken, het diertje zakt door de
pootjes en blijft fladderend liggen. Het kan
niet meer staan (afb. 5).
Dan pakt de rat het snel beet, sjort het
kuiken achterwaarts het operatieterrein uit
(afb. 6) en verdwijnt ermee naar een stil
hoekje, waar hij het rustig denkt op te peuzelen.
Doch daar duikt plotseling de oude rat
weer op, die rustig zijn beurt heeft afgewacht. Nu is het zijn tijd! Snel is zijn besluit
genomen. Hij pakt eenvoud ig de buit van
de halfwas af, doch deze laat zijn prooi
niet zó maar glippen. Wanneer echter nog
een derde rat ten tonele verschijnt, zijn ze
het spoedig eens en met z'n drieën rukken
en trekken ze hun portie uit het kuiken.

Geconserveerde kuikenbout

8

Het is wel heel opmerkelijk, dat wij alleen
jonge ratten de kuikens hebben zien roven ,
terwijl de oude dat nièt deden. Toch waren
de oude ratten voor ons minder schuw dan
de jongere ; de knaaglust van de oude dieren demonstreerde zich zelfs aan onze
schoenen.
Vermoedelijk echter zijn de oudere ratten bang om zich onder een groot voorwerp, in dit geval de kunstmoeder, te wagen.
Natuurlijk zijn de gedragingen van de
ratten niet altijd gelijk. Er zijn er b.v. ook,
die een kuiken rechtstreeks van de kunstmoeder meenemen naar hun "eetkamer".
Maar alle slachtoffers van de eerste nacht
(140 stuks) vertoonden of een beet in de
flank of één in de poot. De kuikens wordt
dus de macht over de pootjes ontnomen.
Daarna worden ze gedood of gehamsterd in één van de bewaarplaatsen, die de
ratten daarvoor uitkiezen.
Het voordeel van deze manier van buiten
gevecht stellen (het toedienen dus van een
beet) is, dat de kuikens daardoor nog een
poosje leven en vers blijven.
Tot zover dan ons relaas van deze weinig
verkwikkelijke aangelegenheid.
U begrijpt dat wij moeite noch kosten
zullen ontzien om feiten, zoals die hierboven zijn beschreven, nader te kunnen onderzoeken en zo mogelijk op de gevoelige
plaat vast te leggen. Uw tip en eventuele
hulp hierbij zullen dan ook ten zeerste gewaardeerd worden.
Mocht U dus een geschikt rattenobject
ontdekken: even een berichtje aan de P.D.
in Wageningen en wij zijn ter plaatse. Bij
voorbaat dank vooreventueleaanwijzingen !

Ratten en de ziekte van Weil

Een van de meest bekende ziekten die
door de rat, speciaal de bruine rat, wordt
overgebracht, is wel de ziekte van Weil.
Het ziektebeeld werd het eerst beschreven
in 1886 door Dr Weil. De veroorzaker werd
echter pas in 1915 gevonden, nl. een soort
van slangvormige bacterie, die men in de
wetenschap Leptospire noemt. Wel zag
men al zeer spoedig een verband tussen de
aanwezigheid van de bruine rat en het optreden van deze ziekte.
In 1916 kon men aantonen dat ogenschijnlijk geheel gezonde ratten in de nieren
Leptospiren konden herbergen, en dat deze
in grote getale met de urine konden worden
uitgescheiden.
Zijn de dieren eenmaal dragers van deze
ziektekiemen geworden, dan blijven zij dat
meestal tot hun dood toe.
De ziekte van Weil veroorzaakt een ontsteking van de lever (waarbij geelzucht optreedt) en van de nieren, maar tengevolge
van het, door de ziektekiemen uitgescheiden gif, kunnen ook de· overige organen
en de hersenen worden aangetast, waarbij
bovendien een ernstige oogontsteking kan
optreden, die tot blindheid kan leiden. Het
sterftecijfer onder patiënten met de Weilse
ziek.te is hoog.
Over de gehele wereld heeft men deze
ziekte bestudeerd, waarbij is aangetoond,
dat meestal de volwassen bruine ratten als
het ware reincultures van de Weilse ziektekiemen kunnen zijn. Het aantal besmette
ratten varieert van 5 tot meer dan 50 %.
Niet alleen de mens, maar ook huisdieren zoals koeien, paarden, varkens, honden
en katten kunnen worden besmet.
De ziektekiemen worden dus uitgescheiden met de urine van de rat. Dit betekent
dat niet alleen allerlei voorwerpen, maar
ook levensmiddelen en water besmet kunnen worden.

De dood loert

Waar ratten aanwezig zijn, dreigt altijd
het gevaar van het optreden van de ziekte
van Weil, die heel vaak de dood tengevolge
kan hebben.
Dit betekent dat in zwembaden (o.a. zijn
zgn. natuurbaden in dit opzicht kwetsbaar)
maatregelen genomen moeten worden, die
het binnendringen van ratten verhinderen.
Deze maatregelen bestaan voornamelijk in
het ontnemen van nestelgelegenheid en
voedsel aan de ratten. Er dient nauwlettend te worden toegezien, dat de bezoekers
geen voedselresten achterlaten, hetgeen
kan worden bereikt door het plaatsen van
een voldoend aantal goed sluitende stan-

Leptospiren (900 >< vergroot)
(Foto: Prof. Or Y. Kingma Boltjes
Lab. Gezondheidsleer, Amsterdam)
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