Bij huisratten kon i.v.m. hel beperkte materiaal niet worden vastgesteld_ of geslacht_ en
leeftijd der vreemde ratten van invloed zijn op de intensi!eit van de terntonumverded1gmg.
Bij bruine ratten bestaat dit verband niet: van de 111 kleme en grote roedels gemstalleerde
47 mannetjes en 53 vrouwtjes werden er 14 (22) verdreven en 33 (31) opgenomen.

Ratten- en

Verdediging na bestandsreductie

muizenbestrijding

Dat grotere families na een bestandsreductie het bovenbeschreven gedr~gspatroon t.a.v.
de territoriumverdediging wijzigen, bleek uit de volgende proeven met brume ratten (1962).
1. In elk van 2 onderling gescheiden roedels met resp. 80 en IOO dieren (object a = varkensstal, object b = kippenhok) werd een vreemde soortgenoot gebracht, die m beide
gevallen werd geaccepteerd.
.
.
.
Met behulp van vallen werden daarop in object a binnen 5 dagen 62, 111 obJect b bmnen
7 dagen 76 ratten gevangen. In beide objecten werden resp. 14 en 20 dagen later
2 vreemde bruine ratten vrijgelaten. In het eerste duurde het 2 uur, 111 het tweede
30 minuten eer de nieuwkomer was verdreven.
Het verschil in gedrag van eenzelfde roedel t.a.v. vreemde soortgenoten houdt dus
alleen verband met het aantal op een bepaald tijdstip aanwezige ratten.
2. In een kippenhok werd in een ~it 78 bruine rat~en bestaand roedel één vreemde soortgenoot geïntroduceerd en ook hier volgde adoptie.
Een week later werden van deze familie in 4 dagen tijd 66 ratten gevangen, zodat nog
13 dieren (78 + 1 - 66) in het territorium overbleven. Een dag later werden weer
5 vréémde ratten geïmporteerd.
..
Geen van deze 5 werd verdreven, ondanks de geringe roedelsterkte. In de korte t1Jd
tussen het vangen van de 66 inheemse en het vrijlaten van _de 5 vreemde ratte_n, had
zich hel voor kleine families typische gedragspatroon nog met kunnen ontplooien: na
de inkrimping van het bestand gedroegen de 13 resterende ratten_ zich alsof de ande~e
66 nog binnen het territorium verbleven, waardoor de 5 vreemdelingen door de gedecimeerde groep zonder meer werden opgenomen.

Summary
The observations and experiments on Brown rats (Rattus norvegicus) and Roof rats (Rattus rattus) give a con_tribution to the different behavior of h~o species of one genus. The obscrvations were conducted m ~e~eral d1stncts

of Gcrmany from 1952 to 1964. By tllat it was possible to get an insight into t_he behavior of free-hvmg ~at populations. Now we can comparc this observations with known results of the behav10r from rats m capt1v1ty. Followmg
results were obtained:

1. The members of a rat-group are ascertainablc by aid of a method which allows to infer from the_ food-consumption to the numbcr of rats. This method is not practicable by big populations of Rattus norveg1cus (more than
100 members) and all groups of Rattus rattus.
.
.
2. About 40% of the groups of Rattus norvegicus are living outside of buildings. In Middle Europe Rattus rattus 1s
living in buildings only.
3. The groups of Rattus norvegicus are consisting of more members than the groups of Rattus rattus: only 55%
of the groups of Rattus norvegicus have 60 members at most: in comparison with it, 90% of the groups of Rattus
rattus have 60 mcmbers at most.
.
4 . Rattus norvegicus is a typical "contact-animal", Rattus rattus is not such one. <?enerally, the !e~ntory o_f Rat~us

norvegicus consists of the travel paths only; the tcrritory of Rattus rattus cons1sts of an und1v1ded reg1on w1th
many travel paths.
5. The dcfcncc of the territory is contingently on the size of the group: small groups (about as many as 20 members)
fight alicn rats, hut big groups admit alien rats.
6. Probably big groups of Rattus rattus are living in single associations.
.
.
7. In captivity Rattus norvegicus shmv typical distinctions in their bchavior: they have a mo~c _mt~ns1ve sexual behavior, more activity in fight and play. and a propensity to joint actions (for examplc paruc1pa11on of all groupmembers during the acquisition of the food, the breeding of youngs and the defence of the terntory). Probably
different conditions of the captivit} cause different bchaviors of the rats.
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inde
pluimveeteelt

Voor een succesvolle ratten- en muizenbestrijding zal men moeten uitgaan van de gedachte
dat de aanwezigheid van deze dieren op het bedrijf bewijst dat dit aantrekkingskracht voor
hen heeft, aangezien zij er gunstige levensomstandigheden vinden.
Deze gunstige omstandigheden worden veroorzaakt door:
a. de aanwezigheid van gemakkelijk bereikbaar voedsel;
b. de aanwezigheid van voldoende schuilplaatsen en nestelgelegenheden ter plaatse of in
de directe omgeving.
Zo ergens dan geldt voor pluimveebedrijven de regel: orde en netheid 7jjn vijanden van
ratten en muizen'

Rat wering
Zolang deze gunstige omstandigheden blijven bestaan, zullen ook de ratten en muizen
blijven; zijn de aanwezige populaties uitgegroeid als resultaat van een geslaagde actie met
vergiftigd lokaas. dan zullen zich vroeg of laat nieuwe populaties op het bedrijf vestigen.
Het gevolg hiervan is een nieuwe verdelgingscampagne met alle moeite, kosten en risico's
daaraan verbonden.
De enige bestrijdingswijze die een blijvend resultaat geeft, is het treffen van maatregelen
die het bedrijf voor het ongedierte onaantrekkelijk maken: weringsmaatregelen.
A. Ontneem de ratten elke gelegenheid om zich te nest e Ie n door:
1. Orde en netheid op het terrein. Geen stapelingen van hout of ander materiaal.
2. Geen materiaal tegen de hokken te stapelen. De hokken moeten aan alle kanten
vrij staan.
3. Geen hekwerken aan te sluiten op de hokken. Dit maakt het gemakkelijker om
tegen de wanden van het hok op te klimmen en zo binnen te dringen.
4. Geen ruigten op het terrein te laten staan. De dekking die deze ruigten bieden, vergemakkelijkt het graven van holen.
5. Het terrein te egaliseren. Ratten graven makkelijker in oneffen dan in vlak terrein.
6. Te zorgen voor een zo goed mogelijk ratdicht pluimveehok.
Hierover straks meer.
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B. Ontneem de ratten (en muizen) elke gelegenheid om zich voed se I te verschaffen,
door:
1. Het voer zo mogelijk opslaan in goed geconstrueerde silo's en het bij het vullen
van de silo eventueel gemorste voer, direct op te nemen.
2. Indien geen silo aanwezig is, het voer (liefst in Kraft-papieren zakken) in de daarvoor bestemde afdeling van het hok te stapelen op een plankier van 30 à 40 cm
hoog.
3. Het in de opslagplaats of bij het vullen van de voerketting gemorste voer op te
vegen en niet te laten liggen. Ook hier dus orde en netheid.
4. Bij het gebruik van voerkettingen zal het moeilijk zijn om te voorkomen dat de
ratten en muizen tesamen met de kippen van het voer profiteren. Sluit in elk geval
de ingang van de voerketting naar het hok zo goed mogelijk af.
5. Gebruikt men voerbakken, zet deze dan op poten met een bordes er omheen. De
kippen kunnen dan wel bij het voer, ratten en muizen niet.
Ook kunnen de voerbakken, voorzien van een bordes, aan zo dun mogelijk IJzerdraad worden opgehangen.
Een laatste mogelijkheid is, de voerbakken op een autoband te zetten. In de band
worden dan enkele gaten gemaakt voor het aanbrengen van vergiftigd lokaas.

J
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Ratveilige bouw
Vanzelfsprekend is het van bijzonder belang ervoor te zorgen dat het hok zelf zo goed
mogelijk ratdicht wordt gebouwd. Daarvoor moet aandacht worden besteed aan de volgende punten:
1. Vermijd zoveel mogelijk de toepassing van dubbele wanden, voorzover nog hout wordt
gebruikt.
2. Houten wanden moeten op een muurtje staan, niet op de grond. Het houtwerk gaat
op den duur rotten en biedt aan de knagcrijen van de ratten minder weerstand.
3. Ook de houten wanden moeten dus gefundeerd worden. Maak deze fundering zo diep
als economisch, i.v.m. de kosten, mogelijk is. Geef de fundering in elk geval een voet,
die aan de buitenzijde ca. 30 cm breed is. De ratten, die onder de fundering dóór
willen, stuiten op deze ondoordringbare voet.
4. Leg rondom het hok, aansluitend op de muur (of wand), een pad aan van tegels of
klinkers van minstens 30 cm breedte en houd dit en de direkte omgeving ervan
schoon. Dit zal graverijen van ratten voorkomen.
5. Geen bomen of struiken of borders van vaste planten rondom de hokken. Via overhangende takken kunnen de ratten op het dak komen en vandaar binnendringen.
Borders van struiken en vaste planten geven het ongedierte gelegenheid ongezien te
graven.
6. Laat geen onbeschermde opening tussen dak en wand (muur).
7. Breng op de hoeken van het hok een reep stevig, glad plastic van minstens 30 cm
breedte aan om de ratten het binnenklimmen te beletten.
8. Waar nog ramen worden gebruikt, moeten deze zo goed mogelijk met minstens dubbeltjes-gaas worden afgesloten; ook andere ventilatie-openingen (dak!) daarmee afsluiten.
9. Laat deuren nooit open staan. Voorzie ze, waar mogelijk, van verende scharnieren.
10. Laat de onderkant van de deuren goed aansluiten op de grond of dorpel en breng
daar een strip blik of plaatijzer aan.
11. Vanzelfsprekend is een voldoend sterke betonvloer in het hok een gebiedende eis.
10
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Verdelgingsmaatregelen
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Tracht te verhinderen dat de ratten op Uw bedrijf komen, door op geschikte plaatsen
rondom het terrein van Uw bedrijf permanente voer p Iaat sen aan te brengen
Met name denk ik hierbij aan bedrijven die begrensd worden door sloten of waar in de
directe nabijheid sloten aanwezig zijn. Hierin huizen vaak ratten, die straks wellicht een
aanval op Uw bedrijf doen.
Breng hier op afstanden van 10- 15 m vaste voerplaatsen aan. Het beste kan men hiervoor
riool- of draineerbuizen gebruiken met een diameter van ca. 12 cm. Deze worden, nadat
zij aan één zijde zijn afgedicht met beton, even boven de waterspiegel loodrecht op de as
van de sloot ingegraven. Daarna deponeert men in de buizen een hoeveeelheid vergiftigd
lokaas, dat eens in de maand ververst wordt. Deze buizen, doch dan aan beide kanten
open, kunnen ook in ruigten ofwel bedekt met een hoop stro, op de slootkant worden
gelegd.
Draineerbuizen of houten kokers ( doorsnee plm. 15 cm) legt men op regelmatige afstanden, ook tegen de voet van de hokken. Deze voerplaatsen worden afgedekt met een
schuinstaande plank (aan de voet op zijn plaats gehouden door enkele zware stenen) of
een hoop stro. Rondscharrelende ratten vinden dit lokaas en gaan er tot hun schade van
eten.
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RATWERENDELUCHTROOSTERS

Kippenvoer in zakken moet op ca. 30 cm hoge plankieren worden gestapeld. Onder de
plankieren tegen de muur legt men eveneens een aantal van de hierboven beschreven
voerplaatscn aan.
Ook in het voorportaal van de hokken, waarin zowel de voersilo als de voer ketting
uitkomt. worden dergelijke voerplaatscn aangebracht om ratten (muizen) op te vangen.
Hetzelfde geschiedt in de ruimte waar legbatterijen staan, dus ook aan de voet van de
muur.
In hokken met gedeeltelijk rooster kan men dat eveneens doen, mits men de voerplaatsen
goed beveiligt.
Ter verdelging van muizen (c.q. ratten) kan men ook vergiftigd lokaas aanbrengen op het
plafond in de hokke n.

EN HET EUVEL DER INVOERLEIDINGEN !

Toen onze rayonambtcnaar, de heer Groot, medio december 1970 samen met de gemeenteopzichter in Breugel (N.-Br.) enkele blokken nieuwbouw__ bezocht om de bewoners te adviseren omtrent de bestrijding van ratten en muizen, trof h1J de volgende s1tuat1e a~n.
De ongenode gasten bleken de pas bewoonde huizen te zijn binnengekomen via de gaten
rondom diverse invoer Ie id in gen en de ventilatie - roosters 111 de muren. Eerstgenoemde openingen bevonden zich net onder, de laatste precies boven de grond.
.
Een uiterst comfortabele manier dus voor de lugubere medebewoners om bmnen te wippen.
Zo nodigt men ze eenvoudig uit! Een dergelijke manier van afwerking getuigt overigens
allenninst van overleg of oordeelkunde.

Lokaas
Hierbij gebruike men als gifbasis cumarine-poeder. Als lokaas voldoet eerste kwaliteit haver
als regel uitstekend. Voor de aanhechting van de cumarine-poeder wordt de haver eerst
bevochtigd met (ca. 1% ) verse sla- of andere spijsolie (in geen geval minerale olie!).
Ter verdelging van mui✓.en geven Castrix-korrels (vergiftigd met crimidine) een sneller
resultaat. Crimidine is evenwel meer acuut giftig dan cumarine-poeder. Men zij dus voorzichtig.
Ten slotte kunnen mui7.cn ook ve rdelgd worden met muizentarwe op basis van zinkfosfide.
Dit ontleedt echter betrekkelijk spoedig in een voch tige atmosfeer en is dan onschadelijk.

Het verstrekte advies bepaalde zich voornamelijk tot aanw1Jzmgen omtrent ratwering,
waarbij speciaal werd gewezen op het aanbrengen van rat- en muiswerende luchtroosters
in de muren.
Bovendien werd voor de zoveelste maal de aandacht gevestigd op het dichten van de vuistgrote gaten rondom de invoerleidingen.
(Hetzelfde geldt natuurlijk voor de afvoerleiding; zie afb. 1).

Ir. A. J. Ophof,
Hoofd van de Afd. Bestrijding van Ongedierte

Aangezien, vooral in de nieuwbouw, herhaaldelijk klachten worden vcrnome? over binnendringen van ratten (muizen) via de gesignaleerde invalspoorten, vragen WIJ ook op deze
plaats nog eens attentie voor dit blijkbaar moeilijk uit te roeien euvel.
Op afb. 2 ziet U een ventilatierooster, dat de volle instemming van ratten en muizen heeft.
Daarnaast hetzelfde rooster. waar het ongedierte nu met minder uitbund 1ge gevoelens
tegenaan zit te kijken. De breedte van de openingen is nl. gereduceerd tot 0,5 cm, zodat
noch ratten noch muizen hier ooit weer een kans krijgen.

Wat Ede in 1970 deed

Redaktie
Ook in 1970 zijn in de gemeente Ede de ratten weer terdege aangepakt, zoals blijkt uit
de volgende bijzonderheden van het jaaroverzicht dat wij van het college van B. en W.
hebben ontvangen.
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In totaal werden 201 objecten rat vrij gemaakt met een duidelijke top in de eerste en de
laatste twee maanden.
Onder die objecten bevonden zich o.m. 83 gemengde bedrijven. 52 schuren. hokken en
volières, 10 nertsenfarms , 13 magazijnen. 12 woningen (flats) en 7 campings.
Voor het zuiveren van deze rattenhaarden werden 285 controlebezoeken afgelegd. waarbij
tal van objecten zelfs mecnnalen met een bezoek werden vereerd.
Bovendien zijn de 4 rioolwater-zuiveringsinstallaties en de gemeentelijke stortplaats regelmatig gecontroleerd op aanwezigheid van ongedierte. Op de laatste werden alleen in
augustus en september ratten waargenomen; in totaal is de stortplaats 18 maal gecontroleerd.
In verband met varkenspestmeldingen zijn 91 bedrijven bezocht, waarvan op een 20-tal
tot bestrijding van de daar aanwezige ratten moest worden overgegaan.
Uitgelegd zijn in totaal 75 kg cumarine, 1498 kg haver en 24 liter slaolie.
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