men dit ongedic rte ook volkomen kwijt,
tot de allerlaatste en meest ervaren rat.
Voor zover onze ervaringen tot nu toe
reiken werken deze preparaten feilloos.

rine-preparaten zijn op den duur dodelijk
voor alle warmbloedige dieren, doch zij
werken minder acuut en er bestaat een
afdoend tegengif tegen dit middel.

Het gebruik van thalliumsulfaat is
met de tegenwoordige stand van zaken
onnodig. Men schept bij het gebruik van
deze verbinding nodeloos risico's. Bovendien raakt men vaak nog nit: t de allerlaatste rat kwijt.

Tenslotte zij nog vermeld, dat de gemeente Amsterdam het eiland Schouwen-Duiveland geadopteerd heeft na
de ramp van Februari 1953.

Dit wil niet zeggen, dat de cumarinepreparaten ongevaarlijk zijn. De cuma-

Als zodanig werd ook de rattenbestrijding op dit eiland ter hand genomen
door deze gemeente en wel met goed
succes.

TERR1TORlUMVERDEDIGING
DOOR ZWARTE RATTEN

..

ORDE EN NETHEID IN HUIS

In de loop van de maand Juli 1953
werd onze hulp ingeroepen door een
landbouwer in Koewacht, een dorpje
aan de Belgische grens in ZeeuwschVlaanderen. Hij was namelijk in het
bezit van een flink aantal zwarte ratten,
die 's avonds met veel geschrernw de
landelijke rust verstoorden. Nu is een
dergelijke klacht voor ons niets bijzonders, daar het zuiden van het land zeer
rijkelijk bedeeld is met dergelijke meeeters. De beschrijving van het object was
echter zodanig, dat we meenden htt ter
plaatse te moeten bekijken.
Het operatieterrein

ZIJN VIJANDEN VAN RAT EN MUIS

Een kleine zolder van ongeveer 3 ½
bij 3½ meter met een vrijwel direct opgaand dak, waarvan de vorst zich 2½
meter boven de zoldervloer bevond,
bleek zowel rfcreatieoord als voedselmagazijn voor de ratten te zijn.
Evenals bij tal van andere boerderijen
lag er een grote hoeveelheid los gestort
graan op dit zoldertje opgeslagen. Een
paar gaten in de vloer lieten maar al t•e
duidelijk blijken, dat de nachtelijke bezoekers ook naar de varkenshokken beneden gingen om enige verandering van
spijs te v. rkrijgen.

En kunnen wij weer in 't zonnetje zitten

Waar nestelden deze dieren ?

..
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De kap was niet beschoten, dus daar
was geen nestelgelegenheid. Tegen de
genoemde varkenshokken was echter
een klein kippenhok gebouwd. Tussen
de beschieting van het dak en de pannen van dit hokj,e, waren zonder uitzondering alle nesten gemaakt.
Gezien de grote voedselvoorraad, die
zo maar voor het grijpen lag, hadden
de ratten zich sterk uitgebreid. Op een
keer werden ruim 30 volwassen ratten
get. Id met de nodige jongen, die niet in
deze telling begrepen zijn.

Het was een prachtig observatieterrein. De wacht werd betrokken, nadat
het graan was opgeruimd en de ratten
aan het licht gewend waren.
De eerste nacht werd beste, d aan algemene waarnemingen. Voor het midden van de achterwand was een voerplaats van graan gemaakt, waar dé ratten reeds aan gewend waren.
Het viel erg tegen. De ratten waren
zeer schuw en om één uur 's nachts
wann ze nog steeds niet voor d_e dag
gekomen. Daarna kwamen ze, dóch erg
wijfelend en verdwenen door een gat in
de vloer naar de varkenshokken beneden. Pas tegen de morgen kwamen ze
bij de voerplaatsen en zo telden we op
een zeker ogenblik 25 ratten bij de voerplaats. Van meer dan één familie was op
deze zolder geen sprake. Het was dus een
afgeslott: n jachtgebied.
De tweede nacht zou echter meer sensatie geven. Nagegaan zou worden hoe
de rattl nbevolking zou reageren op een
tweetal volwassen wilde zwarte ratten,
die elders gevangen waren en die nu los
gelaten zouden worden.
Dit tweetal zat opgesloten in een
zwaar houten kistje van 24½ cm, dat
voorzien was van een schuifdeksel. Dit
kistj,e werd omgekeerd op 1 ½ meter
van de vo. rplaats opgesteld. Het schuifàeksel werd verwijderd, zodat de beide
ratten op de zoldervloer zaten, nog overkoepeld door het kistje. Van een schroefoogje, dat aan het kistje bevestigd was
H~p een touwtje via de balken naar onze
zitplaats.
Om één uur in de nacht kwam de eerst. om zich te goed te doen aan de voerplaats. Om 2 uur 's nachts was hun aantal aangegroeid tot 10 stuks. Op dat
ogenblik zaten slechts enkele ratten in
de kap. Dit was het moment! Voorzichtig
werd het kistje omhooggetrokken en
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en verdedigde zich daar ter plaatse

beide ratten ontsnapten aan hun gevangenis. Deze ratt,en waren gekenmerkt
door een kaalgeknipte plek op hun lichaam.
Zodra deze ratten los waren, ruiste
en gonsde het in de kap, want alle ratten
werden gemobiliseerd. Dan was het plotseling stil. Wanneer men voorzichtig
rondkeek, zag men op de meest verscheidene plaatsen een voorzichtig loerende
rattenkop.
De vrijgelaten ratten liepen onwennig
over het zoldervloertje en een ervan
kwam op de muurplaat ,doch daar werd
hij al opgewacht en direct mt t veel geschreeuw teruggedrongen. Dan was het
weer doodstil. De indringers werden
wat van hun stuk gebracht. Lange tijd
zaten ze stil en maakten een lang aanhoudend mekkerend geluid. Dan weer
geprobeerd. Aan beide zijden van het
zoldertje werd getracht op de muurplaat
t,e komen, doch het leek wel of er overal
een schildwacht opgesteld stond. Er werd
hevig gevochten en de indringers werden
met veel geschreeuw van de muurplaat
afgevochtc n.
Opmerkelijk is wel, dat de verdediging steeds door één volwassen rat werd
uitgevoerd. Steeds weer probeerden de
indringers voet aan de grond te krijgen
op de muurplaat, doch meestal met
hetzelfde rcsultaat. Eenmaal gelukte het,
dat een import-rat niet alleen op de
muurplaat kwam, doch ook langs een
kapspant omhoog liep.
Nu behoorde deze kapspant niet tot
de gebruikelijke looppaden van de inheemse ratten. Maar in de vorst werà
hij al opgewacht door een grote tegenstander, di,e een gevecht begon, dat zo
hevig was, dat zij beiden tot slotte met
veel geschreeuw naar beneden stortten.
Op de zoldervloer bleef de indringer
zitten, terwijl de ander zo snel hij kon
naar de muurplaats rende.
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De indringer bloedde op enkele plaatsen van de rug en zat af en toe spontaan
te schreeuwen. Inmiddels was de invasie neds 20 minuten aan gang.
Dan ging hij op zoek naar zijn eigen
territorium, waar hij rust kon krijgen.
Dat was het verzendkistje, waar hij pas
24 uur lang in gezeten had.
Hij vond het kistje ~n probeerde er
weer in te komen. Aan alle kanten zocht
hij naar de opening, doch kon het niet
vinden, daar het kistje weer neergelatrn
was. Dan maar weer proberen vaste
voet op deze vijandige grond te krijgen.
Steeds weer in de loop van de nacht
kwamen beide ratten bij het kistje en
probeerden er in te komen.
Weer gelukt,e het een indringer op de
vaste looppaden van de familie te komen. Achter een balk werd een zware
strijd geleverd. Het geschreeuw is zonder einde en ook was er een hevig blazen. Het ging weer man tegen man en
geen rat, die te hulp kwam. Plotseling
kwam de import-rat achter de balk vandaan. Hij "jankte" en liep wat kreupel
met de linkerachterpoot. Lange tijd zat
hij op een balkje, dat niet op de rechtstreekse route van de familie lag. Doch
terwijl hij daar zo zat, werd hij ook hier
van achteren besprongen en gillend
t-loog hij naar het verzendkistje.
De achtervolger, reeds twee m~ter van
de bekende looppaden af, durfde niet
verder en verdween weer naar bekende
paden. Hoe verder in de nacht, hoe
driester de verdedigers werd~n. Zo veel
mogelijk werd de indringers het leven
zuur gemaakt, ook buiten de eigenlijke
familiepacten. Iedere rat had een post.
Op alle strategische punten in het dak
zagen wij een rattenkop loeren. Wanneer er een indringer onverhoopt vordering maakte, dan maakte hij gebruik van
dezelfde uitkijkpost en verdedigde zich
daar ter plaatse.

Veegsporen.

Om kwart over drie was het doodstil.
De import-ratten zaten aan beide zijden
naast onze voeten. Hier voelden zij zich
veilig. Toch was de stilte geladen. Op
veel strategische punten zagen wij spiedende rattenkoppen.
Alles was in afwachting, doch er gebeurde nifts. De indringers waren doodmoe en trilden. Af en toe zaten zij wat
te blazen.
Dan, om half vier, werd weer een
aanval ondernomen. Op diverse plaatsen,
vooral op de muurplaat, werd weer slag
geleverd. De indringers werden vervolgd,
zelfs op de zoldervloer. Om kwart voor
vier kwam een radeloze indringer weer
bij het verzendkistje. Hij liep er omheen, ging er boven op, krabde daarna
met de poten in de gleuf, waar de schuif
behoorde te zitten. Toen werd voorzichtig het kistje weer omhoog getrokken
en direct kroop hij onder het kistje, dat
weer werd neergelaten. Hierna was het
aanvankelijk rustig. De overgebleven indringer zat bij de voerplaats. Verscheidene verdedigers verlieten hun posten
en gingen weer aan de maaltijd en zaten
dus vlak bij de indringer. Ze stoorden
zich niet aan hem, zolang hij maar stil
bleef zitten. Doch de indringer liep langzaam naar een etende rat, die op 30 cm
afstand zat.

Plotseling sprong deze naar de indringer, beet hem in zijn kop, zodat hij overhaast de vlucht moest nemen. Maar hij
kwam weer terug en kreeg op dezelfde
wijze met een halfwasrat ruzie, die hem
nog achterna joeg.
Verschillende malen trachtte hij de
vretende ratten te besluipen. Een tegenstander kwam dan weer voor de hele familie op. Soms werd het uitgevochten
op de muurplaat en kon men duidelijk
zien, hoe de ratten elkaar bij de bek
beet hadden en als een bal van de muurplaat afrolden om daarna ieder hun
eigen weg te gaan. Uiteindelijk kwam
onze tweede rat weer moedeloos bij het
kistje aan. Het kistje werd opgetrokken
en hij schoof behaaglijk de kleine ruimte
binnen. Daar was hij veilig voor de vijandige wereld, terwijl zijn kameraad
niet de minste moeite deed om bij zijn
binnenkomst te vluchten. Zo waren beide
ratten om kwart voor vijf weer verenigd
in hun gevangenschap.
Uit bovenstaande blijkt dus wel heel
duidçlijk, dat ook de zwarte rat min of
meer georganiseerd zich te weer stelt
tegen indringers. Frappant is wel het feit,
dat beide losgelaten ratten, die elders
gevangen waren, het zeer kleine kistje
verkozen boven het verblijf in een reeds
bezet territorium.
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