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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maar enkele te noemen: runder-t.b.c.,
varkenspest, ziekte van Weil (daar, waar
de bij een actie gedode ratten konden
worden onderzocht, bleek 30-50% van
de dieren dragers van kiemen van deze
ziekte t,e zijn).
Ratwering.
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Het ligt dus voor de hand dat wij
moeten trachten de ratten, willen wij
duurzaam van deze dieren bevrijd blijven, het leven zo moeilijk mogelijk te
maken. Dit kunnen we bereiken door
twee soorten maatregelen:
le.
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Maatregelen die het voor de
ratten zoal niet onmogelijk, dan
toch moeilijk maken om voedsel te vinden.
Een
belangrijke
voedselbron
voor de ratten is het huisvuil.
Dit moet onbereikbaar voor de
ratten worden opgeborgen. Hiervoor moeten dus geen open
vaten worden gebruikt, zoals
aardappelkistjes e.d., maar gesloten, metalen vuilnisemmers. De
z.g. standaard-vuilnisemmers voldoen in dit opzicht aan alle
eisen. Op de stortplaats moet het
huisvuil geregeld met een flinke
laag aarde worden afgedekt.
Een betere oplossing is, waar dit
tenminste mogelijk is, het huisvuil te verwerken tot compost.
Dit is onaantrekkelijk voor ratten. Een voordeel is dat men zodoende een product verkrijgt
dat van groot nut is voor de
land- en tuinbouw. Bovendien
voorkomt men door deze maatregel een vliegenplaag.
Opgeslagen voorraden moeten
zó worden gestapeld dat de ratten zich niet ongemerkt daaraan
te goed kunnen doen.
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Graan kan het best opgezakt
worden opgeslagen en niet losgestort. Moet dit toch losgestort
worden bewaard, dan moeten zodanige maatregelen worden genomen, dat de opslagplaats niet
toegankelijk is voor ratten.
Te zijner tijd zullen wij in een
afzonderlijk artikel op deze problemen terugkomen.
2e. Maatregelen die de gebouwen
ontoegankelijk maken voor ratten en toepassing van zodanige
constructies dat, zo er ratten
in slagen toch binnen te dringen, deze dieren niet ongemerkt
kunnen nestelen.
Het onderzoek naar de mogelijkheden
op dit bouwtechnisch gebied is sinds
enige tijd door de Plantenziektenkundige
Dienst ter hand genomen.
Het is de bedoeling na te gaan wat
er aan de gebruikelijke wijze van bouwen
kan worden veranderd, opdat aan de
onder 2 genoemde eisen wordt voldaan.
Ook voor reeds bestaande gebouwen
zal worden onderzocht in hoeverre zij
voor de ratten onaantrekkelijk kunnen
worden gemaakt. Voor het beginstadium
waarin het onderzoek nog verkeert, is
dit zelfs van het grootste belang. Bij het
ratvrij maken van bestaande gebouwen
kunnen we immers op betrekkelijk goedkope wijze ervaringen opdoen die ons
bij de nieuwbouw van pas zullen komen.
Uit de aard der zaak is het nog veel
te vroeg om al conclusies uit het onderzoek te trekken , maar allicht is het wel
belangwekkend één van de proeven wat
nader te bespreken.
Proefboerderij
Het proefobject was in dit geval een in
1937 gebouwde boerderij, (afb. 9), waar
overlast werd ondervonden van de
zwarte rat.

31
15

13

14

De muren zijn spouwmuren, de -kap
van het woongedeelte is beschoten (zie
de plattegrond op fig. 1). Regelmatig
was er jarenlang met succes bestreden
doch steeds weer kwam de boerderij
onder de rntten te zitten. Het plan volgens hetwelk deze proef werd opgezet,
was het hele gebouw op grond ige wijze
te verdelen in afdelingen, e n wel zodanig dat er voor de ratten geen contact
meer mogelijk was tussen de verschillende afdelingen.
De ruimten, die ratdicht van elkaar
gescheiden werden, waren respectievelijk:
de spouw, de grote schuur, de varkensstal, de bijkeuken, de beschoten kap en
het woonhuis.
Zoals meestal het geval is, nestelden
de zwarte ratten ook hier in de beschoten kap, terwijl ze in de schuur en vooral in de varkensstal gingen eten. In de
winter, als het graan op de zolder van
het woonhuis lag, aten ze daar ook.
In het eerste geval kwamen ze over de
brandmuur heen in de kap van de schuur,
en dan langs de sporen naar beneden (zie
afb. 10). Alle spinrag werd weggelopen.
Vanuit de schuu r konden ze dan over
de muur tussen varkensstal en schuur
heen bij de varkens komen.
Jn het tweede geval kropen ze uit de
beschoten kap in de spouw, en konden
vandaar uit door gaten in de muurplaat
op de zolder komen (afb. 11).
Het zou te ver voeren alle werkzaamheden op de voet te volgen; we
zullen ons daarom beperken tot het ratdicht maken van de zolder.
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De eerste barrière die we kunnen
aanbrengen op de door de ratten gevolgde route, is bij de overgang van de
beschoten kap naar de spouwruimte.
Zoals uit figuur 2 blijkt, loopt de kapbeschieting door tot tegen de binnenste
,;pouwmuur, maar de panlatt.en lopen
door tot tegen de buitenste muur. Op
afb. 12 is dit duidelijk te zi,;:n, doch ook
dat het dakbeschot overal zwart gelopen
is, behalve op die plaatsen die normaal
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door de pannen worden bedekt; de
schone panlat bv. steekt wel heel duidelijk af !
Op afb. 13 is de hier gevolgde werkwijze te zien:
Met een schrale specie (l op 4) is de
tweede pan op de binnenste spouwmuur
vastgemetseld. Door deze speciedam
wordt niet alleen ieder contact tussen
de ruimte in de kap en de spouw verhinderd, maar wordt ook de aansluiting
van het houten dakbeschot met de stenen muur beveiligd. Deze houten rand
zou namelijk een mooie gelegenheid aan
de ratten bieden zich een nieuwe toegangsweg naar de zolder te knagen !
De tweede barrière bevindt zich bij
de muurplaat die de spouw "afsluit"
(figuur 3, afb. 14).
Hier is een staalplaat van l O cm breed
op de muurplaat gespijkerd met een
overstek van ongeveer 4 cm. De zo gevormde holte is met schrale specie gevuld (fig. 4). In het overstek zijn spijkergaten in de staalplaat gemaakt waardoor losse spijkers gestoken worden nadat de specie is aangebracht. Deze spijkers zullen de cementrand op zijn plaats
houden, mocht deze willen los krimpen
(afb. 15).
De beschoten kap biedt nu nog onverminderd een prachtige nestgelegenheid voor de ratten, alleen .... ze kunnen er niet meer in of uit komen! Op
de zolder ligt 's winters een grote berg
losgestort graan, maar ...... ze kunnen
er niet meer bij !
Op ongeveer dezelfde wijze zijn de
andere bovengenoemde ruimten van elkaar afgesloten.
Het bereikte resultaat stemt hoopvol:
alleen in de hooischuur dacht de boer
nog wel een rat gemerkt te hebben,
maar helemaal zeker was hij er niet van.
En dat in een tijd van zeven maanden
na afloop van de ratweringswerkzaamheden.
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Wat heeft dat alles nu gekost?

Aan materialen ongeveer f. 65.-,
aan werkloon voor een metselaar ongeveer f. 200.-, totaal dus ongeveer
f. 265.-. Bij een gemiddeld aantal van
vijftig ratten en de eerder genoemd::!
cent per rat/ per dag, zouden de kosten
in anderhalf jaar terug zijn betaald, vernielingen aan de boerderij en persoonlijk ongemak voor het boerengezin, buiten beschouwing gelaten.
Daar komt nog bij dat de ratweringsmaatregelen ook op ander gebied van
waarde zijn. In dit geval was namelijk
de " brandmuur" als zodanig niet veel
waard.
Het kaphout van de schuur liep over
de brandmuur door in de kap van het
woongedeelte (afb. 16). Een brand in de
schuur zou via dit hout zeer gemakkelijk
kunnen overslaan op het woonhuis.
Door uit ratweringsoogpunt de muur
met een laag specie te verhogen tot
tegen de onderkant van de pannen,
(afb. 17) werd dit hout geheel ingemetseld, zodat het gevaar van overslaan van
brand tot een minimum is teruggebracht.
De laatste foto (afb. 18) laat nog een
ander gevaar zien van de aanwezigheid
van ratten. Door middel van een met
rubber geïsoleerde kabel is op de zolder
een electrisch verlichting aangelegd.
De ratten hebben de isolatie van de
kabel weggeknaagd tot op de blanke
draden. Was dit gebeurd onder een hoop
droge rommel, dan had er best een artikel in de krant kunnen staan: ,,Hedennacht is te X, een boerderij in de as
gelegd; de oorzaak van de brand is vermoedelijk kortsluiting geweest ...... "

Heb je het al gehoord?

En

nu een algemene actie om

de

zwarte rat u.it te roeien.
Als dit nummer van " Rat en Muis"
verschijnt begint het weer tijd te worden
om een algemene actie tegen de zwarte
rat te organiseren.
De zwarte rat komt in Nederland alleen maar binnenshuis voor, en daar dit
dier bovendien minder trekt dan de
bruine rat, is het, ook gezi,e n de ons
momenteel ter beschikking staande middelen , mogelijk om het dier praktisch
uit te roeien, mits de verdelging over een
gesloten gebied en systematisch wordt
uitgevoerd.
Daar nu verreweg de meeste gemeenten in de zwarte rat gebieden, vooral in
de provincie Noord-Brabant, beschikken
over een goed opgeleide gemeentelijke
rattenbestrijder, kan dus deze verdelgingsactie nu inderdaad goed worden
georganiseerd.
Het publiek in de zwarte rat gebieden moet worden opgewekt mede te
werken aan een algemene actie tegen
dit dier in de periode, waarin de schuren
nagenoeg leeg zijn, dus ongeveer in de
tweede helft Juni-eerste helft Juli. Er
is dan weinig voedsel voor de ratten be-

schikbaar en men kan in de lege schuren hun looppaden gemakkelijk vinden.
Hier worden in ruime mate de zg.
zwarte rat torpedo's aangebracht. Deze
torpedo's zijn kleine pakjes van krantenpapier waarin zich 3-4 gram graankorrels bevinden, vergiftigd op basis van
zinkfosfide.
Zinkfosfide is een zwaar vergif voor
alle levende wezens, dus moeten deze
torpedo's buiten het bereik van kinderen
en huisdieren worden gehouden. Als men
hiervoor zorgt kunnen deze torpèdo's
vrijwel zonder gevaar voor de zwarte rat
actie worden gebruikt.
De zwarte rat knaagt nl. een gaatje
in het papier, baalt de korrels er een
voor een uit en eet ze op, nagenoeg
zonder morsen.
Er moet echter aan worden gedacht
de torpedo's op de looppaden vast te
zetten met een spijkertje of punaise.
Anders gaat de rat er mee slepen en
weet men niet waar de torpedo's blijven,
waardoor er toch weer gevaar zou ontstaan voor kinderen en huisdieren.
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