Onze strijd tegen de zwarte rat
Hoe de streekacties in 1951, 1952 en 1953
verliepen

Hoewel de wintercampagne tegen de
bruirie rat de hoofdschotel vormt van
onze strijd tegen het knagerslegioen, omdat hif rbij nagenoeg het gehele land betrokken is, mag het belang van het jaarlijkse zomeroffensief tegen de zwarte
rat toch niet worden onderschat.
Dt,:ze rat, ook huis- of dakrat genoemd, die vooral in het zuiden van het
land plaatselijk soms een ware terreur
kan uitoefenen (graanvoorraden, eieren,
knaagschade), wordt in de zom, rmaanden in groot verband bestreden met de
zg. torpedo's, dat zijn in krantenpapier
verpakte en met zinkfosfide vergiftigde
graankorrels (zie afb. op blz. 43).
Het meest gunstige tijdstip voor deze
verdelgingsactie is dat vóór het inrijden
van de nieuwe oogst, dus die tijd, waarin
de sch.uren leeg zijn. Wanneer in deze
periode de actie wordt ingezet, zal de
zwarte rat, die bijna uitsluitend graaneter
is, op zijn rooftochten alleen de uitgelegde vergiftigde graankorrels aantreffen,
een factor, di.e de kans op een behoorlijk
resultaat aanmerkelijk v, rhoogt.
Moeilijkheden in gemengd gebied

Een feit, dat herhaaldelijk is geconstateerd in de zg. gemengde gebieden,
dat zijn gebieden, die zowel bruine als
zwarte ratten herbergen, moet hierbij
nog worden gememoreerd, omdat het
steeds aanleiding geeft tot moeilijkheden
bij de verdelging.
Wij bedoelen het feit, dat vele rattenbezitters niet in staat zijn te bepalen,
welke soort zijn wandaden op hun bedrijf verricht. Het gevolg is dan heel
dikwijls, dat een verkeerd middel wordt
gebruikt en dat daarna, omdat " toch
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niets helpt", de zaak maar blauw-blauw
wordt gelaten, tot grote voldoening van
de familie Rat.
Meermalen reeds hebben wij op dit
punt gewezen, doch indachtig aan de
macht der herhaling, brengen wij het ook
thans weer ter tafel.
De zwarte rat kan niet worden verdelgd met scilla, omdat het dier dit gif
in het algemeen niet aanraakt. De bruine
rat daarentegen acht de consumptie van
torpedo's meestal beneden zijn waardigheid, zodat deze voor de bestrijding van
die soort waardeloos zijn.
Dat juist voor de gemeenten gelegen
in het gemengde gebir d, een gemeentelijke ratt,e nbestrijder van groot belang
kan zijn, behoeft geen verder betoog.
Hier echter zijn we aangeland bij een
onderwerp, waarvoor wij de belangstellende lezer mogen verwijzen naar het artikel "De taak van de gemeentelijke
rattenspecialist" in het September-nummer l 9 53 van dit blad.
In stijgende lijn

Bezien we thans de deelname in de
zwart,e rat-gebieden aan de zomercampagne in de afgelopen drie jaren, dan
blijkt deze een verblijvende vooruitgang
te vertonen.
In tal van gemeenten echter, is de
bevolking nog niet geheel doordrongen
van d? noodzaak ook de zwarte rat regelmatig en in groot verband t,e bestrijden.
Wij stellen ons voor, middels een meer
intensieve propaganda, bv. door een op
ruimer schaal inschakelen van de pers,
het publiek nog men van deze noodzaak
te doen overtuigen.
Bedroeg het aantal aan de strc,ekactie
deelnemende gemeenten in 1951 nog
slechts 39, beperkt tot de provincies
Noord-Brabant, Limburg en Gelderland,
in 1952 hebben totaal 68 gemeenten hun

Vouwschema torpedo's.

aandeel in de campagne tegen de huisrat
geleverd.
Ook 1953 gaf nog een kleine vooruitgang te zien, daar toen 75 gemeenten de
strijd tegen de zwarte vernieler hebben
aangebonden.
In beide laatstgenoemde jaren werd
ook in diverse gemeenten in Overijsel,
Zeeland, Friesland en Groningen de verdelging ter hand genomen.
De torpedo's werden in deze jaren
geleverd door de volgende, in alfabetische volgorde genoemde, fabrikanten:
1. Bogena, Westvest 33-35 Schiedam,
2. Handelmaatschappij Denka, Voorthuizen,
3. Chemisch Laboratorium Matador,
Jan van Houtstraat 76-78 's-Gravenhage.

Het aantal bestelde torpedo's was achtereenvolgens ca. 71 000, 58000 en 31000.
Dat in 1953 zo opvallend minder torcola terrestris terrestris (L.) in Nederpedo's werden uitgelegd, kan ten dele
worden verklaard, doordat toen diverse
gemeenten rr stanten van het jaar daarvoor hebben gebruikt.
Reeds enkele malen hebben wij verklaard, dat zulks niet is aan te bevelen
omdat de aantrekkelijkheid van dergelijk
oude torpedo's voor de ratten dan zodanig is afgenomen, dat het welslagen
van een acüe twijfelachtig wordt.
Onze opmerkingen t.a.v. het thuisbezorgen van het verdelgingsmiddel en het
gebruik van cumarine-middel (zie het
artikel: ,,De strijd is gestreden" in dit
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nummer), gelden natuurlijk evenzeer voor
de streekactie zwarte rat.
Thans is in vele daarbij geïnteresseerde
gemeenten de campagne tegen de zwarte
rat weer achter de rug. De resultaten
ervan zullen t.z.t. in " Rat en Muis"
worden bekend gemaakt.
Wij hopen, dat de stijging der vorige
jaren zich ook t.a.v. de campagne van
deze zomer zal hebben gehandhaafd.

zwarte ratten

