Voor kleine soorten, die vooral op
akkers voorkomen en nog wel eens schade doen, graaft men wel een petroleumblik in de grond dat tot -+- 2 /a met water
wordt gevuld (fig. 3). Op het water komt
een laagje rijstekaf dat de oppervlakte
goed moet bedekken, zodat het water
niet zichtbaar is. De dieren springen in
het rijstekaf en kunnen zich niet afzetten
omdat ze geen grond onder de voeten
hebben. Door de gladde wand van het
blik kunnen ze ook niet naar buiten
klimmen.
Strikken

Verreweg het meest worden ratten in
strikken gevangen. In Nederland kent
men eigenlijk alleen de konijnenstrik,
waarin het dier zichzelf vastloopt (de
strikken waarmee de stropers reeën vangen, laat ik liever buiten beschouwing).
Voor de ratten gebruikt men echter steeds
zg. springstrikken, dat zijn strikken die
door een verende tak of stok worden
aangetrokken zodra door de aanraking
een palletje is verzet. De afstelling en de
afstand van de lus tot het palletje luisteren
nauw. Wordt het dier nl. aan de snuit

gevangen dan wrikt het zich los; komt
de strik om het lichaam inplaats van om
de nek dan bijt het dier de strik door.
Het stelmechanisme om de strik bestaat
in principe uit een hefboompje met een
palletje in allerlei variaties (fig. 4). Men
kan de strikken nu op verschillende wij zen toepassen, bv. in een holle bamboekoker met aas (fig. 5) en verder in een
opening tussen een palissade van rechtopstaande, in de grond gestoken stengels
(fig. 6) op een plaats waarvan men weet
dat er veel ratten passeren. Een strik
plaatst men ook wel op een tak waarover men een rat heeft zien lopen. Bij
deze laatste twee soorten trapt de rat op
de pal.

Resultaten zomeractie zwarte rat 1957
r

Klemmen
Tenslotte gebruikt men ook nog een
soort primitieve klemmen bestaande uit
twee stukken hout, die uit elkaar worden
getrokken en die tegen elkaar klappen ,
zodra de pal los gaat (fig. 7). De klemmen kan men bv. op een tak of voor een
hol leggen.

Dr. P. M. L. Tammes.

Ten aanzien van de december-campagne tegen de bruine rat, mochten wij
de laatste jaren een uitbreiding constateren van het aantal deelnemende gemeenten.
Ditzelfde kan worden verklaard van
de in 1957 gehouden zomeractie zwarte
rat (huis- of dakrat).
Dat ook deze actie in steeds meer
gemeenten een vast programmapunt gaat
vormen, blijkt duidelijk uit de volgende
tabellen.
aantal deelnemende
1. jaar
gemeenten
1954
64
1955
77
1956
99
1957
138
Besteld werden: in 1956: 92550 torpedo's en 200 kg cumarine-poeder;
in 1957: 38450 torpedo's en 531 kg
cumarine-poeder.

. . . dat op een boerderij in Nistelrode in
een paar dagen 184 drie-weekse kuikens
door bruine ratten werden gedood en
de schade -+- f 300. - bedroeg
. . . dat in februari 1957 bij een landbouwer in de Lutte (gemeente Losser) 250
jonge kippenkuikens door bruine ratten
werden gedood
.. . dat in 1956 op dezelfde boerderij ca
175 kuikens door deze ratten werden
gedood en
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fig. 6

fig.
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aantal deelnemende
gemeenten
1956
1957
Limburg
52
65
Noord-Brabant
41
62
Gelderland
3
5
Zeeland
2
4
Groningen
1
1
Friesland
l
Totaal
99
138
provincie

In Noord-Brabant werkten 47 gemeenten uitsluitend met cumarine-poeder, 6
met cumarine en torpedo's en 9 alleen
met torpedo's.
Voor Limburg waren deze aantallen
resp. 52, 4 en 9.
Aan propaganda-materiaal werden in
1957 verzonden: 97 affiches, 17725 folders en 175 instructies voor uitleggers
(in 1956: 22000 folders en 527 instructies).

Het was helaas waar .....

•

fig. 4

2.

... dat deze schade gemakkelijk had
kunnen worden voorkomen door een
waardeloos appelboompje, dat tegen het
kuikenhok stond, om te hakken. Van
dit boompje hadden de ratten een dánk-

baar gebruik gemaakt om in het hok te
komen
. . . dat een landbouwer te Oerle in een
jaar 850 zwarte ratten ving in zijn boerderij en bij het dorsen van het graan in
een keer 300 van deze dieren werden
doodgeslagen. En dan te bedenken dat 1
rat minstens 20 gram graan per dag eet
. . . dat bij demonstraties van een onzer
ambtenaren voor gemeentelijke rattenbestrijders in Zeeuws-Vlaanderen hij op
een boerderij kwam, waar de ratten ca
1000 kg haver tussen plafond en vloer
van de daarboven gelegen verdieping
hadden gesleept. Het plafond, niet op dit
gewicht berekend, begon onrustbarend
bol te staan.
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