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zet zijn opmars voort ...

De zwarte rat is, met de bruine rat en de hui smuis, uitges loten van bescherming op grond van de
Flora- en Faunawet. Dat is niet voor niets zo geregeld omdat deze knaagdieren zich onder gunstige
omstandigheden explosief kunnen vermenigvuldigen . Ze veroorzaken niet alleen materiële schade ,
maar ze verspreiden ook ziekten en bederven voedse l. De zwarte rat heeft niet voor niets een zwarte
reputatie want deze mooie, slanke en acrobatische rat had ooit de 'zwarte ' dood van een derde van de Europese
bevolking op zijn geweten . Rattenbest ri jding was letterlijk een kwestie van leven en dood en het beroep van rattenva nger
stond niet voor niets in aanzien . De zwarte rat heeft het jaren lang moei lijk gehad in ons Nederland , maar die t ijd ligt
inmidde ls achter ons . De zwart e rat is terug van weggeweest en dat heeft een aantal redenen. Ten eerste ont breekt een
effect ief signaleringssysteem omdat de inspectiediensten van de overheden terughoudend (moeten) optreden .
Ten tweede geven gemeenten de uitvoering van de rattenbestr ijding en daarmee de regie steeds vaker uit handen .
Ten derde vermoeden we dat ons warmer wordende klimaat door de zwa rte rat wordt gewaardeerd .
In samenwerking met de Limburgse land- en Tuinbouwbond (LLTB ), Gemeente Nederweert, Provincie Limburg en de
ministeries van VROM en LNV heeft het KA D een plan van aanpak opgeste ld. Dat plan zal licht werpen op de verspreiding binnen het pi lotgebied . In middels komen er ook me ldingen binnen van boven de grote ri vieren . Onlangs nog
werd de zwarte rat ges ignaleerd in een woning in Epe en ook uit Drenthe komen me ldingen binnen . Het KAD staat in de
sta rtb lokken om de coördinatie handen en voeten te geven .
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De rol van het KAD bij de beheersing van invasieve exoten
Het internationale goederenverkeer en het warmer wordende klimaat brengt
nieuwe 'beestjes' binnen .

• KAD doet onderzoek met Bayer's Maxforce Quantum
Dossier met bevindingen van Bayer (ontwikkeling),
KAD (testen en monitoren) en Lamon Bedrijfshygiëne (bestrijding)
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Deskundig determineren: toegewijd precisiewerk
Een juiste determinatie is van essentieel belang voor een
effectieve bestrijding.

Cover: David Mulder
De cover is een gemengde tec hniek van fotografie ,
illustrat ie en digita le bee ldbewerk ing.
Het zand lopertje is een typisch kenmerk
voor de zwart e wedu we.
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