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Nogmaals de permanente bestrijding
Voorzichtig met strooipocders en ouderwetse vergiften
Meer ratwcringl
Hoewel het tijdstip ervoor uitermate gunstig ligt, staat het opschrift van dit artikel
in geen enkel verband tot de a.s. jaarwisseling. Het heeft slechts, heel nuchter en
zakelijk, de pretentie een aanloop te zijn tot een paar bijzonderheden over de landelijke
campagne bruine rat van het vorige winterseizoen en tot een korte beschouwing over
de komende actie.
Wat de eerste betreft, menen we niet beter te kunnen starten dan met een overzicht
van het aantal deelnemende gemeenten, in vergelijking met het jaar ervoor, mits
.,deelnemen" dan wordt gezien niet alleen in het licht van de actie maar ook in dat
van een permanente bestrijding.
De getallen in de rubrieken 3 en 5 omvatten dus alle gemeenten die permanent
bestrijden, met of zonder deelneming aan de wintercampagne.

1958/ 59
Provincie

Gelderland

aantal
gemeenten

perrnanent

aantal
gemee nten

81

49

83

45

65

163

37

65

112

39

Zd. Holland

167

Nd. Holland

118

hiervan

-- -

hiervan
pennanent

Utrecht

53

17

50

15

Zeeland

75

31

81

23

Nd. Brabant

130

90

Limburg

100

83

Overijssel

45

Drente
Friesland
Groningen
Totaal

AUTEURSRECHTEN VOORBEHOUDEN

1959/ 60

128

59

102

40

30

47

20

28

17

31

15

39

24

37

13

35

20

37

15

871

491

871

321

----

Ofschoon het aantal deelnemers dus opvallend constant is gebleven, nam het gedeelte
met permanente bestrijding beduidend af, nl. met bijna 1/ 3.
Goed beschouwd betekent dit in het geheel geen verrassing na hetgeen hierover in het
december-nummer 1959 reeds is gezegd. Wij hebben toen de schare van 491 "permanenten" begroet met een getemperd optimisme en de kanttekening, dat hieronder
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ongetwijfeld ook waren gerangschikt de gemeenten die alleen op verzoek ratten verdelgen, dus een passieve bestrijding bedrijven.
Nu wij de betreffende vraag op de nieuwe vragenlijst wat scherper hebben geformuleerd, blijkt inderdaad het aantal gemeenten met een actieve perm:mente bestrijding,
niet zo verbijsterend hoog meer te liggen.
En wat we onder een actieve permanente bestrijding moeten verstaan , kan hier nog
eens worden herhaald: in de loop van het jaar huis voor hui s op aanwezigheid van
ratten nagaan, deze verdelgen en de bewoners zo nodig ook adviseren inzake ratwering;
speciale haarden , als vuilnisbelten, waterlopen e.d. enkele malen per jaar o nder handen
nemen.
Een vrij omvangrijke taak, zonder twijfel; maar onze curve reikt ook nog slecht1
tot 321 !
Wij blijven echter een gerechtvaardigd optimisme koesteren t.a.v. het verloop dezer
curve.

Steeds minder scilla
Wat de hoeveelheden vergif betreft die voor de actie 1959/ 60 werden besteld, toont
onderstaande tabel duidelijk dat de topjaren v::in de scillamiddelen nu wel definitief
tot het verleden behoren en dat men meer en meer overschakelt or de cumarine-preparaten (anti-coagulanten): ruim 20% meer dan het jaar ervoor.
De vergelijking van de laatste 3 jaren ziet er als volgt uit:
sc.:illa

C'umarine

)okaas
porties

pasta

extract

m,mgpoeder

gereed
product

1957/ 58

3.585.210

356.5 kg

15 ltr

3195

950 kg

1958/ 59

2.765.640

109

22

3867.5

1959/ 60

l.938.660

66

69

4496.7

kg

750
1120 ,,

Hier moet ons nog de opmerking van het hart dat de cumarine-hoeveelheden in deze
tabel geen volledig beeld venchaffen van de vraag naar deze preparaten, aangezien zij
alleen betrekking hebben op de maanden rondom de actie ( 1 oktober-! februari) en
dus niet op die daarbuiten, waarin juist voor diverse gemeenten (permanente bestrijders!)
de grootste afname valt.
Dat men over de werking van de cumarine-mengpoeders zonder uitzondering zeer
tevreden is, blijkt behalve uit de steeds omvangrijker wordende toepassing, ook uit de
beantwoording van de vragenlijsten.
Ter illustratie het voorbeeld van de gemeente Epe. Deze had ten behoeve van de actie
1959/ 60, behalve 12000 scilla-blokjes, bij wijze van proef 10 kg cumarine besteld.
En het oordeel? Op de vragenlijst vermeldde de Directeur van Gemeentewerken het
volgende:
,,Wij hebben weinig zichtbare resultaten daar wij scilla uitleggen langs sloten, vuilnishopen en bij boerderijen, doch er worden weinig dode ratten aangetroffen.
Momenteel hebben wij iemand die geregeld met cumarine-poeder werkt en dit voldoet
prima en de resultaten zijn zeer goed."
4

Bezwaren van het gerede cumarine-product
In tegenstelling tot de vorige actie, is ditmaal het gebruik van het gerede cumarinelokaas toegenomen. Men zal er ongetwijfeld
goede resultaten mee hebben bereikt, doch
wij achten het noodzakelijk nogmaals onze
bezwaren tegen toepassing van deze gerede
producten te laten horen.
Allereerst dan is dit gerede lokaas vele malen duurder dan het in eigen beheer geBesmettingsgevaar!
maakte product, maar bovendien brengt het,
voorzover ratten ermee kunnen gaan slepen,
onnodige risico's mee t.a.v. kinderen, vee en huisdieren.
Ook tegen het gebruik van strooipoeders moeten in het algemeen bezwaren worden
gemaakt: ze worden uitgelopen en daardoor verspreid en verstuiven vaak door de wind
of tocht. Daarom nooit strooipoeders in of bij varkensh::,kken gebruiken!

Angstwekkend
Daarom hebben wij met ' n lichte mate van bevreemding vernomen, dat er nog steeds
gemeenten zijn die een permanente verdelging met strooipoeders toepassen.
Een gevoel dat echter bepaald in onbehagen omsloeg bij het lezen van de vragenlijst
van een Noord-Hollandse gemeente, die regelm atig en uitsluitend met thalliumsulfaat
werkt, het gif met het hoogst denkbare risico!
Waarom, vragen wij ons of, aanzienlijke risico's aanvaarden, terwijl met middelen
zonder noemenswaardige gevaren eenzelfde of een beter resultaat wordt behaald? Al
werken die dan ook iets minder snel dan die hypergevaarlijkc. Op de grote gevaren
van thallium hebben wij o.m. in ons nummer van maart 1959 (pag. 10) nog gewezen;
het gold hier het overlijden van een 3-jarig kind.
Vervolgens mogen wij onze gelukwensen richten tot die gemeenten. die aan de landelijke actie niet behoefden deel te nemen, omdat op hun grondgebied geen enkele bruine
rat leeft. Voorwaar een zeldzaamheid, zeker voor hen die met de speciale voorkeur van
het bruine ongedierte t.a.v. agrarische centra wat beter bekend zijn.

Propaganda
Als prozaïsch slot van dit relaas over de wintercampagne 1959/ 60, volgen dan nog de
cijfers omtrent het verstrekte propaganda-materiaal, ook weer van de laatste 3 jaren.
affiches

folders

instructies L1itleg:gers instructies uitleggers
cumarine
scilla

1957/ 58

3560

254.600

4080

3070

1958/ 59

6890

400.000

17905

7450

1959/ 60

4955

293.800

20060

3 Il 5

Voorts werden 1025 artikelen voor de lokale pers uitgegeven (drie jaar geleden: 440,
het jaar daarop: 1280).
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En nu: de komende najaarsactie
Als U dit nummer van ..Rat en Muis" in handen krijgt, is de tijd voor de algemene
actie tegen de bruine rat weer aangebroken. Daarom moge hier een woord volgen ter
opwekking aan de deelname daaraan.
Ook al wordt. zoals in steeds meer gemeenten het geval is, gedurende het gehele jaar
de rattenbestrijding goed bijgehouden, dan is het toch nuttig om in deze tijd, als de
ratten tengevolge van het kouder worden van het weer, naar de menselijke woonkernen
trekken, nog eens extra aandacht aan de bestrijding te wijden en de bevolking op te
wekken ditzelfde te doen. De ratten komen nu in huis zodat het aanzienlijk minder
moeite kost een goede opruiming onder de rattenbevolking te houden. Dit voorkomt
de algemene schade door deze dieren veroorzaakt gedurende het winterseizoen maar
ook de schade in het voorjaar. In het voorjaar krijgt het vee weer jongen. De biggen,
kalveren en lammeren lopen gevaar door de ratten te worden aangevallen en gedood.
Ditzelfde geldt voor de kuikens. leder voorjaar vallen er weer duizenden kuikens ten
offer aan de ratten.
Een zorgvuldig uitgevoerde actie in de winter voorkomt dit alles. En dat is juist in dit
jaargetijde mogelijk, aangezien in de meeste boerenbedrijven dan ook wat meer tijd
beschikbaar is. Bij een goede toepas,ing van de cumarine-middelen is het dan mogelijk
om ook de boerderij ratvrij te maken.
Voor zover de gemeente de beschikking heeft over opgeleide rattenbestrijders, en dit
is nu toch bijna in alle gemeenten het geval, voere men de verdelging uit met deze
feilloos werkende cumarine-middelen. Het gebruik daarvan kost vrijwel niet meer
tijd dan dat van Scilla-lokaas.
De gemeente-bestrijder !egge de eerste keer het cumarine-lokaas zelf uit in het bijzijn
van de verantwoordelijke hoofdbewoner.
Men is er dan niet alleen zeker van dat het lokaas op de goede plaatsen wordt neergelegd, maar ook dat het niet wordt uitgelegd op plaatsen waar het gevaar kan opleveren
voor vee of huisdieren.
Als hem (de hoofdbewoner) nu ook wordt uitgelegd hoe cumarine-lokaas werkt, dus
wordt gewezen op de noodzaak om regelmatig het lokaas aan te vullen en hem ook
de .,Instructie uitleg cumarine-lokaas" ter hand wordt gesteld, dan kan de gemeentelijke
bestrijder een portie cumarine-haver achterlaten in een bus of zakje waarop het woord
,.rattenvergif" duidelijk staat aangegeven.
De eigenaar van het object kan dan zelf voor de aanvulling van het lokaas zorgen en
de gemeentelijke bestrijder kan dan volstaan met na een paar dagen een bezoek te
brengen om te controleren of alles naar wens verloopt en zo nodig advies geven.
Nooit echter mag het onvermengde vergiftigde poeder worden achtergelaten. Alleen
het gemengde lokaas.
De " Instructie uitleg cumarine-lokaas" is op aanvrage gratis te verkrijgen bij de
afdeling "Ratten- en Muizenbestrijding" van de Directie Faunabeheer, Geertjesweg J 5,
\Vageningen.
De verdelgingsactie met scilla zal in principe worden uitgevoerd in de periode van
14-- 21 december.
De verdelgingsactie met cumarine kan gerust over een langere periode worden uitgestrekt, mits de verdelging systematisch wordt uitgevoerd, wijk voor wijk in zijn geheel
behandelen.
Een verdelging, uitgevoerd in objecten willekeurig over de gemeente verspreid, geeft
onvoldoende resultaat.
Werkt alJcn mee om de schade in de winter en volgend voorjaar te voorkomen.
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De

Muskusrat in Nederland

De Muskusrat of Bisamrat is een pelsdier dat oorspronkelijk thuis hoort in Noord
Amerika. Daar maken de trappen er in de winterm aanden jacht op om het veelgevraagde bisambont te bemachtigen.
Omstreeks 1905 werden de eerste muskmratten in Europa geirnporteerd nl. in TsjechoSlowakije. Deze eerste 5 dieren. 3 mannetjes en 2 wijfje, werden daar losgelaten in
een typisch moerasgebied.
Men wilde eens zien of dit knaagdier zich ook in Europa thuis zou voelen. 's Winters.
wanneer het bont op zijn best is (januari, februari en maart), wilde men dan jacht op
deze dieren gaan maken. De waardevolle pelzen zouden een goede bron van inkomsten
kunnen gaan worden.
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Wel, de Muskusrat voelde zich in Europa uitstekend thuis. Nakomelingen van deze
eerste vijf dieren hebben zich over geheel Tsjecho-Slowakije, Hongarije, Oostenrijk
en Zuid Duitsland verspreid en vormen nu een bevolking van , ruw geschat, vier
miljoen dieren. Veel last van natuurlijke vijanden hadden ze in Europa dan ook niet.
Hun erfvijand, de mink, nertz of waterbunzing komt er bijna niet meer in de vrije
natuur voor.
Slechts in zeer geringe mate wordt deze natuurlijke bestrijding in Europa overgenomen
door de otter, de vos en de bunzing.
Deze laatste maakt vrijwel uitsluitend jonge dieren buit, die om de een of andere reden
niet meer door de ouders beschermd worden.
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