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
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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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daard-vuilnisemmers en door een dagelijkse
contróle na sluitingstijd van terrein en gebouwen. In keukens moet het voedsel onbereikbaar voor ratten worden opgeborgen.
Constateert men de aanwezigheid van ratten, dan dient onmiddellijk tot verdelging
te worden overgegaan.
Aanwezigheid van ratten in sloten levert
eveneens gevaar op.
Ook plassen op een erf kunnen gevaarlijk zijn; deze plassen oefenen immers
altijd een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit op kinderen.
Ook besmet water in regentonnen kan
gevaar opleveren, te meer als dit water als
drinkwater wordt gebruikt of dienst doet
bij het omspoelen van vaatwerk en melkemmers.
En tenslotte zijn er dan nog de eendenvijvers !
Ook arbeiders, werkzaam bij de aanleg
van kanalen, lopen bij aanwezigheid van
ratten gevaar besmet te worden.

Op plaatsen waar voedsel verpakt of verkocht wordt (viswinkels, slagerijen!) mogen
beslist geen ratten aanwezig zijn ook al zijn
het er maar enkele; dit is onverantwoordelijk tegenover de klanten. De ratten lozen
overal hun urine en hoewel men in de
meeste gevallen later niet meer kan zien
waar dit gebeurd is, zijn de ziektekiemen
toch aanwezig.
Wees ook voorzichtig met dode ratten
na een verdelgingsactie. Raak deze zo min
mogelijk aan en dan nog bij voorkeur alleen met rubberhandschoenen, die geregeld
met een bacterie-dodende vloeistof worden
afgewassen.
Betracht voorts de nodige voorzichtigheid met bakjes en schoteltjes, die gebruikt
worden voor het uitzetten van lokaas.
Bedenk dat ook de aanwezigheid van
,,maar ' n paar ratten" al een ernstige bedreiging kan zijn voor de volksgezondheid.
Neem onverwijld de maatregelen, die
nodig zijn.

RA.TTEN?

VERDELG ZE!

Zij betekenen altijd:
gevaar voor de gezondheid

van U en Uw gezin door verspreiding van
besmettelijke ziekten als bijv.:
de ziekte van Weil
paratyphus
gevaar voor Uw veestapel

door verspreiding van :
pseudo vogelpest
varkenspest
rundertu berculose
mond- en klauwzeer
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Ooggetuigen vertellen :

Hoe worden de eieren versleept?

\

'

Naar aanleiding van de mededeling in
" Rat en Muis", nummer 1, betreffende het
wegslepen van eieren door ratten, die daarbij op hun rug liggen, kan ik U berichten,
dat zulks eenmaal door mijn vrouw is
waargenomen.
Het was in de zomer van 1947 bij een
kippenhouder in Arnhem. Zij stond in de
keuken, toen haar aandacht werd getrokken door rumoer in het kippenhok. ln de
keuken staande, kon zij het kippenhok
goed waarnemen en zij zag toen, dat een
rat in het nachthok rondsnuffelde. Hij
pakte een ei tussen zijn voorpoten, ging bij
de ingang van het nachthok met de achterpoten aan de richel hangen, en na een paar
keer heen en weer zwaaien, viel hij met ei
en al op de grond. Meteen kwam er een
andere rat bij, die zijn collega, die inmiddels op de rug was gaan liggen (het ei nog
steeds tussen de poten), aan de staart voorttrok naar een hol in de grond.
Mijn vrouw ging daarop naar het hok
om te zien of er misschien nog meer eieren
in het bewuste hol te vinden waren. Dit
was echter niet het geval, wel lagen er diverse eierschalen. De kippenhouder is het
toen duidelijk geworden, waaraan de zgn.
,,slechte leg" van zijn kippen te wijten was.
H.

RUITENBERG

Een waarneming dus van vrij recente
datum.

Nog enkele transport-waarnemingen:

In "De Levende Natuur'' van Aug. en
van Sept. 1953 troffen we over hetzelfde
onderwerp nog enkele mededelingen aan,
die wij hier in hun geheel weergeven.
Dr A. 8. van Deinse schrijft in het eerstgenoemde nummer onder het hoofd: Het
vervoer van eieren door bmine ratten het
volgende:
In " Het Leven der dieren", door A. E.
Brehm, Hollandse bewerking door S. P.
Huizinga, in 1900 verschenen bij Schillemans en Van Belkum, Zutphen, staat in het
eerste deel, de Zoogdieren, op blz. 413,
bovenaan:
Reeds meermalen heeft men er over gestreden, hoe de ratten het aanleggen om
eieren te vervoeren, zonder ze te breken.
Onzekerheid over haar handelwijze kan
niet meer bestaan, sedert een onderzoeker
als K. van Dalla Torre de volgende, in ' t
jaar 1880 door hem zelf waargenomen handelingen van de ratten heeft openbaar gemaakt.
"In de kelder van een huis te lnnsbrück
werden in deze winter telkens weer eenige
eieren vermist, die men hier voor het koude
jaargetijde bewaard had. Natuurlijk viel de
verdenking in de eerste plaats op de dienstbode, die nu alles in het werk stelde om
haar onschuld te bewijzen, maar... te vergeefs. Om uit deze onaangename toestand
te geraken, ging zij op de loer liggen en
werd hierdoor getuige van de list, die de
diefachtige ratten aanwenden om in 't bezit van de eieren te komen. De eieren lagen
ongeregeld op een hoop bijeen; begeerig
naar buit kwam een rat uit haar schuilplaats te voorschijn, weldra gevolgd door
een tweede. De eerste vatte een ei met de
voorpoten aan en schoof het, door de
andere rat geholpen, een weinig op zijde,
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