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Wij vestigen er Uw aandacht op, dat
regelmatige toezending alleen geschiedt aan de leiders van de gemeentelijke rattenbestrijding, opgeleid door
de Plantenziektenkundige Dienst, en
aan die personen of instanties, die te
kennen geven op geregelde toezending
\_ prijs te stellen.

Waarnemingen over het gedrag van de
zwarte rat (Rattus rattus L.)
Onder deze titel zullen wij onze ervaringen mededelen van waarnemingen
over gedragingen van de zwarte rat. Ons
artikel, verschenen in Rat en Muis no. 2
van October 1954, getiteld "Territoriumverdediging door zwarte ratten" zullen
wij dus beschouwen als het eerste artikel
in deze serie.
Bij de voorplaat : zwarte ratten bij de voerp/aats

AUTEURSRECHTEN VOORBEHOUDEN

De plaats van waarneming.
Ditmaal waren wij in de gelegenheid
het doen en laten van zwarte ratten waar
t,e nemen in een boerderij in NoordBrabant. Naar schatting leven er op deze
nieuwe boerderij een 100-150-tal
zwarte ratten, die voornamelijk nestelen
tussen de spouwmuren en tussen de dakbeschieting en de pannen, boven het
woonhuis.
De bewoners moeten vaak een gedeel-

te van hun nachtrust missen door het
lawaai dat de ratten maken. Woonhuis,
stallen en schuur zijn aan elkaar gebouwd.
De eigenlijke waarnemingsplaats, een
zolder van ca. 6xl0 m, boven het woongedeelte, is een "speelplaats" van de ratten. Hier ligt allerlei rommel neergegooid, zoals een oude wastafel, onderdelen van een ledikant, een schemerlamp,
autobanden, veel oude fietsbanden, rijglaarzen, oude klompen en schoenen enz.
Over en tussen dit alles ligt een grote
hoeveelheid rattenuitwerpselen en over
de gehele zolder hangt een sterke typische zwarte-rattengeur.
Voedsel voor de ratten is er op dit
gedeelte van de zolder niet aanwezig, wel
op een afgeschoten gedeelte, ingericht
tot graanzolder.
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In de beschieting van de graanzolder
waren ettelijke gaten geknaagd, doch
deze werden door de eigenaar steeds
weer dichtgemaakt.
Op de zolder maakten wij een voerplaats voor de ratten. Deze trok zeer
de belangstelling van het ongedierte.
(zie voorplaat)
De eerste nacht (21-22 Maart 1955).
Het is koud weer met matige vorst in
de na-nacht. Reeds vroeg komen er enkele ratten te voorschijn. Een drietal
komt zelfs al direct naar de voerplaats
toe. Achter de beschieting krioelt het van
de ratten. Ze schreeuwen en piepen en
knagen aan het houtwerk. Het lijkt alsof de boerderij nog vannacht moet worden afgebroken. Te voorschijn komen
er echter maar weinig ratten. Wel zijn
de "observatieposten" bezet.

Zoals ook bij vorige gelegenheden
werd waargenomen, wordt eerst de omgeving vanaf vaste punten zorgvuldig door
verspieders verkend, voordat de overige
leden van de familie te voorschijn komen. Deze observatieposten worden
voorzichtig en geruisloos bezet. Dit zijn
vaste, goed gekozen punten. Dit observeren van de omgeving kan soms vrij
lang ,duren; wij noteerden tijden van
20-30 minuten, waarbij de rat vrijwel
onbeweeglijk blijft zitten. Daarna verdwijnt het dier weer geruisloos en dan
pas, als de verkenners alles veilig hebben
bevonden, komen de overige ratten te
voorschijn.
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Zo ook hier. Wij konden drie van deze
waarnemingsposten vaststellen.
Om 1 uur, nadat de verkenners zeker
20 minuten de omgeving hebben afgespeurd, komen de ratten te voorschijn.
Het is een geweldig gedrang. Daar waar
de middenschoorsteen door het dak gaat,
is de toegangspoort. Met grote horden
rennen zij over de beschieting en komen
Gén voor één omlaag langs de verschillende wegen. Daar zijn ze al op de zoldervloer. Binnen enkele ogenblikken
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komt de zolder tot leven. Bij de voerplaats zit een aantal ratten. Op de autobanden, fietsbanden, schoenen, wastafel,
kortom overal ziet men ratten. Het is
of alles leeft.
Meestal zijn er ± 10 ratten tegelijk
aan de voerplaats (zie voorplaat). De rest
loopt zo maar rond. Tot vier maal toe
vindt er op de voerplaats een paring
plaats. Het vrouwtje zit te eten, terwijl
het mannetje op de zolder rondzoekt en
zijn vrouwtje tenslotte vindt op de voerplaats.
Om half drie is het weer rustig. Men
hoort wel ratten achter de beschieting,
maar ze komen niet meer op de zolder.
Dat verandert om half vier. Dan lijkt
het of ze overal vandaan komen. In
werkelijkheid komen ze door een tweetal
gaten, doch ze verspreiden zich over verschillende paden om bij het voer te
komen.
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Tot 7 uur 's morgens blijft het vrij
druk. Soms wel 15 à 20 ratten bij de
voerbak. Uit louter sportiviteit klimmen
ze langs de poot van de wastafel omhoog, (afb. 8) of laten zich langs een
praktisch verticaal geplaatste beddeplank zakken. Om 7 uur, als h,et daglicht
reeds enige tijd de zolder heeft verlicht,
blazen de ratten de aftocht en treedt
zowel voor ratten als waarnemer de rust
in.
Tweede nacht (22-23 Maart 1955).
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Om 20 uur komen de eerste ratten,
tenminste op de observatieposten. Opmerkelijk is daarbij, dat er een hoofdobservatiepost (afb. 4) is, niet ver van
de nok bij het begin van de zolder. Van
hieruit kan het gehele terrein worden
verkend.
Dat verkennen kan, zoals vorige nacht
reeds is opgemerkt, lang duren, soms
tot 30 minuten. Roerloos zit de rat en
hangt met de kop half over de rand van
de balk. Boven hem in de nok, waai• een
schoorsteen door het dak gaat, is een
toegangspoort tot de ruimte achter de
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beschieting. Deze toegangspoort wordt
niet zo veel gebruikt, voornamelijk alleen om de observatiepost te kunnen betrekken.
In het midden van de zolder komen
twee schoorstenen door de zoldervloer
die evenwijdig aan het dak naar elkaar
toelopen en zich verenigen tot een een• trale schoorsteen, welke door het dak
aan het oog wordt onttrokken.
Aan weerszijden van de linkerschoorsteen is een observatiepost van de ratten,
van waaruit ze respectievelijk de beide
zolderhelften kunnen bespieden. Dit zijn
meer secundaire observatieposten, die
meestal worden betrokken als het sein
van de hoofdverkenning veilig staat
(afb. 1). Waar de verenigde schoorstenen door het dak steken is de toegangspoort, waar vrijwel alle ratten doorkomen.
Wanneer de hoofdverkenner het "alles
veilig"-sein geeft, rennen de ratten over
de beschieting naar de middenschoorsteen en dan komen ze op de zolder.
De secundaire verkenningsposten worden
korte tijd betrokken, dan zwaaien de
ratten zich langs de gording (afb. 3) en
lopen over het schuine gedeelte van de
schoorsteen omlaag.
De looppaden (gordingen enz.) zijn
hier goed gemarkeerd (afb. 5), overal
ziet men de bekende veegsporen.
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Het weer buiten is stormachtig. De
ratten maken niet veel kabaal en knagen wordt helemaal niet vernomen. Tot
2.15 uur worden maar enkele ratten gesignaleerd. Daarna worden ze iets driester, hoewel de tocht naar de voerbak
meestal sluipend wordt afgelegd. Dit
geldt vooral voor de eerst aankomende
ratten. Tijdens de maaltijd richten ze
zich vaak wantrouwend op, richten de
kopjes omhoog en gaan daarna weer
verder.
Over het algemeen zijn ze toch schuw
en ook ro-erig. Opmerkelijk is, dat wanneer de ratten bij de voerbak zitten te
vreten en er enig onheil dreigt, ze tegelijk ophouden met eten en de oren opst.eken; tegelijkertijd is ook het lawaai
achter de beschieting verdwenen en is
alles doodstil. Dit geldt ook wanneer
de ratten wegvluchten.
De schriktechniek is hun ook niet onbekend. Zoals vroeger reeds is waargenomen, rennen deze ratten ook ineens
weg met veel kabaal, niet omdat er iets
aan de hand is, doch alleen maar om te
zien of er iets op reageert, dat gevaar
voor hen kan inhouden. Op kleine afstand zitten ze dan te loeren en rennen
dan zonder te sluipen naar de voerplaats
terug. Wij hopen hierop terug te komen
in een volgend nummer van "Rat en
Muis".

Bij de benadering van de voerplaatsen
maken ze gebruik van allerlei obstakels,
schoenen, wastafel, banden enz. Mogelijkheid om zich te dekken?
Tot 4 uur is het vrij rustig. Om 4.15
uur komen er weer verscheidene ratten,
terwijl om ± 5 uur een tiental ratten
zich aan de haver te goed doet.
Opmerkelijk netjes zien de ratten er
uit. Alle haartjes keurig gelijk en prachtig glanzend. Ze schijnen daar toch veel
zorg aan te besteden. Bovendien geldt
deze netheid en ,make up" zowel voor
de "dames" als de "heren".
Dan is het nachtleven weer ten einde.
Derde nacht (23-24 Maart 1955).

Om 19.45 uur zijn er reeds enkele
ratten present. Ook is er een muisje, dat
gisteravond al is waargenomen. Ratten
en muis eten aan dezelfde voerbak. Ook
op een vroeger waarnemingsgebied, nl.
te Koewacht (zie Rat en Muis, October
1954) werd hetzelfde feit geconstateerd,
nl. één muisje bij zwarte ratten.
Overigens doen de ratten niet veel.
Het zijn er slechts enkele. Een er van
heeft de gewoonte langs een rechtopstaand-z beddenplank omlaag te komen.
Deze plank staat vrijwel verticaal. Het
achterschot van het ledikant ligt op de
vloer en is een vooruitgeschoven uitkijkpost van hongerige ratten. Op ± 80 cm
afstand ligt namelijk het begeerde voedsel. Dan, als de rat zich veilig voelt,
sluipt hij over de vloer naar de voerbak.
Toch wil het deze nacht niet zo goed
meer gelukken. Af en toe rennen ze over
de beschieting. Geen geknaag. Toch, als
je denkt, dat er niets aan de hand is,
blijken de observatieposten te zijn bezet.
De ratten komen steeds in groepen, zelden alleen. Terwijl een of een paar ratten verkennen, wacht de rest buit.en.
Tot ± kwart voor één is het vrij stil. Er
komen geen ratten meer. Dan plotseling
een geweldig kabaal. Ze rennen al
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schreeuwend over het beschot. Toch komen ze niet te voorschijn. Ineens weer
doodse stilte.
J ntussen het foto-apparaat weer gericht op een secundaire verkenningspost,
daar waar de gording acht,er langs loopt.
Het is nl. de gewoonte van de ratten
eerst hier te verkennen. (afb. 1), daarna
komen ze er steeds verder uithangen
om vervolgens om de gording heen te
zwaaien. Dit doen ze in beide richtingen
(afb. 2 en 6).
In de nanacht komt een rat, die echter
helemaal niet verkent, ook niet om de
gording zwaait, doch rustig aan het pleisterwerk zijn tanden gaat slijpen. Nu was
er plaatselijk rzeds veel pleisterwerk verdwenen, doch men zou denken dat dit
zo hoorde. Dit laatste is dus niet het
geval. Het is rattenwerk.
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Vierde nacht (24-25 Maart 1954).

Stormachtig weer tot 10 u. 's avonds.
Tot 11 uur is er geen rat te bespeuren.
De bedoeling is de rat op zijn looppad
te fotograferen. Om 11.45 uur is er weer
veel kabaal op de beschieting en vrij
spoedig wordt de eerste opname gemaakt. Na verloop van tijd blijkt het
niet zo goed meer te gaan. Ze vermijden de gording waarop de apparatuur
gericht staat en nemen een tweetal andere wegen. Ook hier is raad op. Met
filmdoosjes worden de andere looppaden geblokkeerd. Het blijft overigens
opmerkelijk rustig. De blokkades helpen inderdaad. Zodra een rat komt en
op zijn looppad in de verte het doosje
ziet liggen, dan rent hij terug en blijft
als versteend op een afstand zitten om
de situatie op te nemen. Dan komt er
ineens een rat, die bliksemsnel zijn pad
afloopt, het doosje te laat in de gaten
krijgt en met een grote klap tegen de
beschieting het doosje passeert, of er
overheen springt, waarbij het doosje onberoerd blijft liggen.
Overigens is het vannacht mis. Het is
stil. Bij onderzoek om half 2 blijkt, dat
de ratten door de beschieting van de
aangrenzende graanzolder een gat hadden gevreten, juist boven de havervoorraad. Bij mijn binnenkomst staan ze zich
te verdringen voor het enige vluchtgat.
In een ogenblik heeft dat gat enkele
tientallen ratten verzwolgen. Vóór dit
gat wordt een plank aangebracht, zodat de ratten er niet meer door komen;
dat helpt. Na een kwartier komen ze
weer op de zolder, waar ze weer met
foto-apparatuur worden verwacht. Dat
gaat een klein poosje goed, doch dan is
het weer mis. In de verte wordt geknaagd. De observatieposten zijn zeer
lang bezet, doch daar blijft het bij. Weer
geeft de graanzolder uitkomst. Het gat,
dat achter de plank verborgen was, is
tover uitgevreten dat de ratten naast de
plan!: weer binnenkomen. Hetzelfde
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beeld als twee uur geleden. Dringende
ratten. Thans wordt het gat gedicht met
een vuilnisblik. Tot aan de morgen komen er vrijwel geen ratten meer.
Vijfde nacht (25-26 Maart 1955)

Om te beginnen het foto-apparaat
gericht op het gat in de beschieting op
de graanzolder. De haver ligt tot aan
het gat. De beschieting bestaat hier uit
gepleisterde bouwplaat. Het blijkt, dat
de ratten hier gaarne komen, want spoedig is de foto gemaakt. (afb. 7).
Een grote glasplaat is voor het gat
geplaatst. Dus weer terug naar de zolder
boven het woonhuis. Tot 24 uur verscheidene ratten, althans tussen de beschietingspannen. Nabij de voerplaats
is een rattenplankje opgesteld. Hieraan
waren ze reeds de beide vorige nachten
gewend. Thans is de klem gesteld en
voorzien van een stukje brood en wat
haver. Om 1 uur zijn enkele ratten op
de zolder.
Een tweetal gaan in de voerbak eten.
Voorzichtig nadert een derde de val.
Na het nemen van deze foto zijn de
ratten natuurlijk verdwenen. Na een
pauze van ± 20 minuten vind ik bij
mijn t•uugkomst de val onderste boven met een flinke rat er in. Nu is het
wachten op de controlerende ambtenaren. Om 2 uur komen er weer enkele.
De eerste gaat verkennen en gaat naar
de val. Hij is erg schuw. Voorzichtig
ruikt hij aan de achterpoten van het
slachtoffer en springt terug.
Na deze opname wordt de val omgedraaid. Tegen de morgen komen er
weer enkele ratten. Verscheidene brengen een bezoek aan hun vermoorde kameraad. Om 5 uur werd de laatste opname gemaakt en de waarnemingen besloten.
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Ratwering
en waarom?
Er bestaan tegenwoordig zulke effectieve bestrijdingsmiddelen dat het in alle
gevallen mogelijk is om plaatselijk de
ratten, tot en met de laatste, te verdelgen. Op zich zelf is dat natuurlijk prachtig, maar ook het beste vergif geeft
geen blijvende oplossing: vanuit de omgeving heeft immers altijd weer nieuwe
besmetting plaats ! En in de praktijk
blijkt nu eenmaal dat er pas tot bestrijding wordt overgegaan als er een groot
aantal ratten wordt geconstateerd. Hoeveel zijn er dan al niet in werkelijkheid?
Er zijn namelijk altijd vele malen méér
ratten dan we zo direct te zien krijgen.
Na een afdoende bestrijding zal het
vaak niet lang duren voor er weer een
nieuwe rattenbevolking aanwezig is; dat
is trouwens logisch: de omstandigheden
in het gebouw zijn geschikt voor, laten
we zeggen, vijftig ratten. Een immigrerend paartje komt dan ook in zo'n ideale
omgeving dat het zich onmiddellijk met
de voortplanting gaat bezig houden.

Rekenen we een drachttijd van drie
weken, een worp van vijf tot acht jongen, en een geslachtsrijpheid bij een leeftijd van drie maanden, terwijl de wijfjes
op de dag van de worp opnieuw kunnen
worden bevrucht, dan kunnen we ongeveer uitrekenen hoe snel het aantal ratten groeit.
Uitgaande van één paar ratten kunnen
we na één maand acht, na twee maanden veertien, en binnen een jaar enige
honderden ratten hebben, als we tenminste geen maatregelen nemen.
Welke financiële schade richten deze
ratten nu aan?
Deze schade varieert natuurlijk voor
ieder bedrijf, maar een globale schatting is wel één cent per rat en per dag;
dat is voor wat hij opeet, vernielt of
wegsleept. Volgens deze schatting zou
iedere rat dus f. 3.65 per jaar kosten !
Daar komt dan nog bij dat uit onderzoekingen is gebleken dat ratten een groot
aantal ziekten kunnen overbrengen. Om
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