den, werden in totaal 57780 torpedo's
geleverd (in 1953: 31200).
Daar ongeveer 280 gemeenten werden
aangeschreven, alle uit gebieden, die als
verblijfplaatsen van de zwarte rat bekend zijn, is het aantal deelnemers (64)
zeker niet verheugend te noemen.
Een der oorzaken, die tal van gemeenten voor het niet-deelnemen aan de actie
hebben opgegeven, is de passieve houding der landbouworganisaties, een euvel,
dat ook door sommigen wel deelgenomen
hebbende gemeenten wordt gesignaleerd.
De totale afwezigheid van deelnemers
in de provincie Groningen, waar vooral

dat is gelulclcig voorbij!

Verslag van de streekactie 1954
tegen de zwarte rat.
Op 1 Juni 1954 werd aan de heren
Burgemeesters van de daarvoor in aanmerking komende gemeenten een rondschrijven gezonden, waarin o.m. werd
gewezen op de noodzaak van een gemeenschappelijke bestrijding van de
zwarte- iof huisrat en waarin tevens
werd verzocht aan deze actie medewerking te verlenen.
Aan de hand van de vragenlijsten,
die door de deelnemers aan deze campagne werden teruggezonden, is het vol38

gende beeld van de resultaten samengesteld.
In totaal namen aan de actie deel 64
gemeenten (in 1953: 75), als volgt verdeeld over de betreffende provincies:
Noord-Brabant 30, Limburg 25, Zeeland 5, Gelderland 2, Overijse! l en
Friesland 1.
Door de drie fabrikanten, die de bestellingen van de voor deze actie gebruikte torpedo's (pakjes met zinkfosfide vergiftigde graankorrels) verzorg-

Zo

in het noorden veel zwarte ratten voorkomen, wordt veroorzaakt door de contractuele bestrijding op vele bedrijven
door particuliere firma's.
In Noord-Brabant mag een toenemende belangstelling voor de P.D.-actie worden verwacht, mede naar aanleiding van
het succes van de op 8 en 11 November
1954 in Br•~da en Eindhoven gehouden
voorlichtingsdagen inzake de opleiding
van gemeentelijke rattenbestrijders.
Wat de overige zwarte rat-gebieden betreft, zal getracht worden door een meer
intensieve propaganda, de belangstelling
voor de actie 1955 aan te wakkeren.

kunnen zwarte ratten huishouden

Wat de zwarte rat (huis- of dakrat)
zo al op z'n geweten kan hebben, bleek
onlangs uit een rapport van één der
ambtenaren van de Plantenziektenkundige Dienst, die op bezoek was geweest
bij een boer in het zuiden des lands.
Deze boer, aldus het rappo11, meende dat er in zijn boerderij zeker wel
ongeveer l 000 ratten voorkwamen.
Hij had ze natuurlijk niet geteld en
bij onderzoek bleek het aantal niet zó
onrustbarend groot te zijn. Maar ....
ook enkele honderden ratten kunnen
voor een bedrijf een ware plaag beteke-

nen. Dit kwam duidelijk aan het licht
bij een nadere inspectie.
Alle balken in het dak waren totaal
vet en zwart gemaakt (veegsporen).
Voorts had de rattenfamilie zich danig
te goed gedaan aan de voorraad haver.
die op zolder aanwezig was: honderden
kilo's waren finaal uitgepeld.
Tot overmaat van ramp hadden de
zwarte boosdoeners hun knaagdrift op
de zolder zodanig botgevierd, dat deze
zal moeten worden vernieuwd.
En alsof dit alles nog niet genoeg was,
verspreidde het ongedierte in de gehele
boerderij een ondragelijke stank.
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