1s Ratten speuRen een rnoe1l1Jk vak?
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Wij vestigen er Uw aandacht op, dat
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regelmatige toezending alleen geschiedr aan de leiders van de gemeentelijke ratrenbestrijding, opgeleid door
de Plantenziektenkundige Dienst, en
aan die personen of instanties, die te
kennen geven op geregelde toezending
prijs te stellen.

Ja, het is moeilijk daarop een antwoord
te vinden. De één gaat het erg gemakkelijk
af en de ander maakt er niets van. In de
eerste plaats gaat het er om of men er voor
voelt! Men moet iets van het speciale jachtinstinct in zich hebben. De jager ruikt als
het ware zijn toekomstige buit en weet in
het algemeen veel biologische bijzonderheden en kenmerken van het wild, dat hij
speurt.
Zo moet het nu ook met ons zijn.
Het valt dus niet te beschrijven hoe men
aanvoelt, waar ratten zich ophouden, maar
wel zijn er enige aanwijzingen, die het opsporen helpen verlichten.
Op zoek naar rattensporen

Stelt u zich maar eens voor: u wordt geroepen op de boerderij, waar ratten op kos-

ten van de boer leven. Natuurlijk bekijkt u
de situatie ter plaatse. Weldra ziet u gaten
in de vloer van de varkensschuur. Gangen
dus, die naar de holen van de rattenfamilies
leiden, dus de bruine rat. Ja, kijkt u maar
eens goed. Wanneer het gat schoon is en er
dus geen spinrag voor zit en er niet allerhande rommel in ligt, b.v. stro, dan hebben
we een bewoond hol. Het wordt nog belopen. U ziet wel: de aarde in de gang is
nogal rul, hetgeen ook al op bewoond-zijn
duidt. We hebben dus één aanknopingspunt. Bij de verdere rondgang blijkt dat
niet alleen de gaten bij de varkenshokken te
vinden zijn, maar ook in het gereihok en
zelfs in de kippenhokken en voorts natuurlijk ook in de slootwal in de nabijheid van
de boerderij en onder rommelhopen, die op
het erf liggen.
Mestvaalt met holen

AUTEURSRECHTEN VOORBEHOUDEN

Bruine rat

Ja en dan zien we vaak een grote zandhoop in de buurt van de gaten. Dit is het
door de ratten uitgegraven zand. Het kan
soms wel een kruiwagen vol zijn.
Het kan echter zijn, dat de bruine rat
zich niet in de grond ophoudt, doch in het
strodek, dat in de winter vaak bij wijze van
plafond boven de varkens is aangebracht.
Vandaar uit laten zij zich langs een paal
omlaag zakken, lopen over de schotten of
betonnen muurtjes, die de diverse varkens
van elkaar scheiden, naar de plaats waar de
trog zich bevindt. Daar laten zij zich meestal zakken om hun honger te stillen.
Zoals u weet, hebben de ratten hun vaste
paden en wanneer we de scheidingsmuurtjes goed bekijken, dan zien we dat de een
schoongelopen is terwijl een ander met een
dikke laag stof bedekt is.
We hebben in het eerste geval te doen
met een rattenpad. Overigens, die rattenpaden, vooral de paden van de bruine rat,
zijn lang niet altijd in de varkenshokken te
vinden, evenmin hun holen. In het algemeen heerst er bij de varkens veel bedrijvig-
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heid van de zijde van de boer en daarom
zijn de rattenpaden op de begane grond
overdag vaak vervaagd, doordat allerhande
materiaal op deze paden gevallen is. Heeft
u geluk en is de ondergrond zanderig, dan
zien we de rattenprenten, de pootafdrukken
dus. Volgt u deze sporen, dan ziet u dat de
rat vrijwel altijd langs de muren wandelt.
Hij dekt zich in de flank. Daarom rattenpaden zoeken langs de muren, kisten en
andere voorwerpen. Wanneer alle sporen in
het varkenshok ontbreken, zet dan gerust
uw vergiftigd lokaas uit tegen de trog aan
de padzijde van het varkenshok, dus nooit
in het hok, want het varken mag er niet aan
komen. U zult zien, dat de ratten het vergiftigde lokaas dan altijd vinden, tenzij de
boer gewend is zijn voedselvoorraad in de
kisten en tonnen niet ratdicht op te bergen.
In dat geval natuurlijk deze voorraden ratdicht afsluiten en bij deze tonnen of kisten
het lokaas uitleggen.
Ook buiten kunnen we de rattenpaden
vinden. Let u maar eens goed op. Veelal
zien we de paadjes uitgesleten in de slootwal en op de mestvaalten. En dan zijn er
nog andere belangrijke sporen, waaraan we
de aanwezigheid van ratten kunnen opmerken. We denken aan de knaagsporen, sporen dus, die ontstaan zijn door het knagen
aan houtwerk, plantendelen, loden pijpen
en soms zelfs aan steen.
De grootte van de tandafdrukken geeft
vaak aan of wij met een rat of muis te doen
hebben. Hier is de ervaring de belangrijkste
leermeester. Voorts vinden we nog vaak de
visitekaartjes, namelijk de uitwerpselen. Dat
zijn zeer belangrijke aanwijzingen, want
daaraan kunnen we in het algemeen zien
met welk dier we te doen hebben. Daarover
straks meer. Zijn die uitw~rpselen glanzend
en zacht, dan hebben we !liet zeer verse te
doen. Zijn ze daarentegen dof, stoffig en
hard, dan zijn zij reeds oud. Wanneer u in
deze materie zeer ver gevorderd bent, dan
kunt u zelfs met uw reukvermogen waarnemen, of u met muizen of met ratten te
doen hebt. Vooral de muizen en de zwarte
ratten hebben een doordringende geur.

Deze is natuurlijk alleen waarneembaar
wanneer de dieren in grote aantallen voorkomen.
Nu hebben we hierboven een boerderij
als voorbeeld genomen. Tn principe gelden
deze aanwijzingen eveneens voor woonhuizen, - zowel in de stad als op het platteland -, schuren en kippenhokken, alleen
met dien verstande, dat de looppaden van
de ratten op de vloer van het kippenhok
praktisch nooit te vinden zijn, daar de kippen alies overhoop krabben. Het gebeurt
echter vaak, dat in schuren en kippenhokken de ratten onder de dakpannen nestelen.
Sla vooral bij uw onderzoek het dak niet
over. Onder de pannen vindt u maar al te
vaak uitwerpselen en looppaadjes. Het kan
best zijn, dat we bovengronds geen sporen
van de ratten vinden, doch dat zij zich onder de begane grond ophouden. Dit heeft
vaak straat- en tegelverzakking tot gevolg.
Breken we de straat op, dan vinden we het
gangenstelsel. Ook onder de vloer van
menig woonhuis houden zich vaak ratten
op. Soms weten de bewoners het zelf niet.
Via een luik in de vloer dalen we in het
Looppaden in het gras
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"onderaardse" af en vinden al gauw de
prenten van de rat, die vooral op deze
plaatsen vergezeld zijn van strepen in het
zand, veroorzaakt door de staart.
Het is soms zeer moeilijk de sporen, vooral de looppaden van de ratten te vinden en
het gebeurt dan ook, dat men daarin helemaal niet slaagt. Onlangs hadden we een
geval waar deze dieren in de regenpijp omhoog klommen en zich daarna toegang tot
de bovenverdieping verschaften. Je moet
maar op het idee komen!
Kunnen we werkelijk de sporen van de
ratten niet vinden, dan verdient het aanbeveling op de plaatsen, waar zij langs zouden
kunnen lopen meel te strooien, opdat later
kan worden gecontroleerd of er ratten
doorheen zijn gelopen.
In het bovenstaande zijn enige mogelijkheden genoemd. Het is niet doenlijk alle
mogelijkheden op te sommen. Immers, de
objecten, waar wij onze krachten op moeten
beproeven, zijn zeer uiteenlopend van aard.
We willen in dit verband noemen: de
levensmiddelenfabrieken, export-slach te-

Zwarte rat

rijen, stadsrioleringen, fruitbewaarplaatsen,
graanklampen, aardappelopslagplaatsen,
vuilnisstortplaatsen, enz. Al deze objecten
hebben hun zeer speciale moeilijkheden
voor het opsporen van ratten. We hebben
gemeend u slechts een beeld van de meest
voor de hand liggende aanwijzingen te
moeten geven.
Bruine of zwarte rat?
Voor die gebieden, waar zowel de bruine
als de zwarte rat (niet te verwarren met de
woelrat) voorkomt, is het belangrijk te
weten, met welke rat we te doen hebben.
Het is mogelijk om dit aan de hand van de
aanwezige sporen vast te stellen. Wij moeten wel bedenken, dat we niet op de kleur
van het dier kunnen afgaan om vast te
stellen met welke van de twee we te doen
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hebben. Er komen donker gekleurde bruine
ratten voor en zwarte ratten, die nagenoeg
de kleur van bruine ratten hebben. Beslissend zijn de sporen, die ziJ achterlaten.
Ter oriëntering zij opgemerkt, dat de
zwarte rat (ook wel huisrat, blauwe of dakrat genoemd) voorkomt in Zeeland, NoordBrabant, Limburg, de Gelderse Achterhoek, de kop van Groningen en in sommige
streken van Friesland, alsmede in onze
grote havensteden.
Evenals de bruine rat heeft de zwarte rat
ook zijn vaste looppaden. De looppaden van
de laatste bevinden zich meestal op de
muurplaat en op balken. Dit houdt verband
met zijn leefwijze. De zwarte rat is een zeer
goede klimmer. Langs een bepleisterde
muur gaat hij recht omhoog. Een brede
zwarte streep op de muur geeft zijn looppad
of beter zijn klimpad aan. Die zwarte aanslag is kenmerkend voor dit dier. Overal
waar dit dier tijdens zijn tochten zijn vacht
langs strijkt, ontstaan van die zwarte strepen, die we veegsporen noemen.
In de kap van een boerenschuur kunnen
we deze sporen heel goed waarnemen aan
de balken en rondom de gaten waardoor de
ratten komen.
De bruine rat graaft graag holen in de
grond. De zwarte rat onthoudt zich van
deze praktijken. Hij nestelt tussen beschot
en pannen, tussen plafond en zoldervloer,
in loze ruimten en tussen de spouwmuren.
Dat wil niet zeggen, dat de bruine rat
deze plaatsen nóóit gebruikt voor nestelgelegenheid.
De uitwerpselen geven vaak een goede oplossing voor het probleem: bruine of zwarte rat. De verse uitwerpselen van de bruine
rat zijn in het algemeen dik met afgeronde
uiteinden en liggen veelal bij elkaar, terwijl
die van de zwarte rat meestal dun zijn, meer
spoelvormige en puntige uiteinden hebben
en meer verspreid liggen.
Tot zover het praktijkverhaal. Nogmaals, de beschreven aanwijzingen zijn wel
belangrijk, maar de ervaring is verreweg de
beste leermeester. Wij wen~en u veel succes
op dit mysterieuze pad!

Rattensporen op muurplaat

Knaagschade zwarte rat
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