STICHTING VAKOPLEIDING
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INSCHRIJVING CURSISTEN (S.V.O.)
In het kader van de Opleiding Ongediertebestrijding verzorgt de Stichting Vakopleiding
Ongediertebestrijding (S.V.O.) cursussen voor het behalen van

Summary

VAKBEKWAAMHEIDSDIPLOMA A/8

In this issue rat and mouse control in
farms is discussed. A short introduction
into the biology of the brown rat Rattus
norvegicus Berkenhout, the black rat or
ship rat Rattus rattus Linnaeus and the
house mouse Mus muscu/us Linnaeus is
given. The behaviour of the rodents is a
very important factor. Special attention is
given to prevention of chemica! rodent
control. The black rat was abundant in the
province of Noord-Brabant, but since
there has been an extensive rat control
action in cooperation with the Department
of Pest Control the number of rats have
decreased substantially.
In rodent control the use of bait boxes
and the number of them is of great
importance. A certified pest control
technician has the knowledge of the use
of the proper rodenticides and knows
where the rodents hide and where he
must place the baitstations. In the
Netherlands only the use of

De opleiding omvat ondermeer:
- wetten en verordeningen
- algemene inleiding tot de biologie van geleedpotigen en knaagdieren
- algemene inleiding tot de bestrijding van geleedpotigen en knaagdieren
- algemene inleiding tot de bestrijdingsmiddelen
- bestrijding van ongedierte; behandeling per diersoort
- arbeidsveiligheid en arbeidshygiëne
- techniek, apparatuur en overige hulpmiddelen
- gesprekstechniek, instructie, planning en administratie
- bouwkundige aspecten (alleen B-cursus)
- praktijklessen.
A-cursus:
- voor functionarissen die (ondermeer) belast zijn met uitvoering van ongediertebestrijdingstaken, alsook het geven van adviezen omtrent wering en bestrijding van ongedierte
- opleidingsniveau lager beroepsonderwijs
- 13 cursusdagen en 1 examendag in de periode september - april
- tarief f 1.550,--· inclusief syllabus, handboek en examengeld.

DIAGNOSTIEK EN BIOLOGIE
RATTEN EN MUIZEN

Plaats van de opleidingen: S.V.O.-trainingscentrum, Vadaring 120, Wageningen.

H. van Blaaderen

Belangstellenden voor deelname aan een van deze S.V.O.-cursussen worden geadviseerd zich zo spoedig mogelijk in te schrijven.

1. Inleiding
Ratten en muizen zijn in het dierenrijk
ingedeeld bij het phylum van de
gewervelde dieren ( Vertebrata of
Chordata), bij de klasse van de
zoogdieren (Mammalia).
In stallen worden ratten en muizen

• tariefstelling onder voorbehoud van aanpassingen.

■

Pest Control in live-stock-farms

anticoagulants is adviced. These multidose rodenticides have the advantage
that bait shyness is not a big problem.
Warfarin, chlorophacinone, cumatetralyl
and bromadiolone are on the market as
concentrates. The active ingredients
difenacoum, difethialone and
brodifacoum are only available as ready
to use baits. Acute rodenticides are
almost completely disappeared trom the
scene. The only product still available is
thalliumsulphate bul it is restricted to be
used only by certified personnel. Of the
overall use of this rodenticide however
hardly anything is lelt.
The use of pesticides to eradicate
rodents or insects or mites is inevitable.
The pest control technicians or the farmer
if he uses them, must know of the
dangers bul also of the benefits of the
pesticides used. The toxicity of the active
ingredients is discussed. In insect control
mostly pyrethroids are used, but for the
control of the house fly Musea domestica
Linnaeus the use of methomyl is very
important.

B-cursus:
- voor leidinggevende functionarissen (ondermeer) betreffende de uitvoering en advisering omtrent wering en bestrijding van ongedierte
- opleidingsniveau middelbaar beroepsonderwijs
- 18 cursusdagen en 1 examendag in de periode september - april
- tarief f 2.050,--• inclusief syllabi, handboek en examengeld.

Inschrijfformulieren en nadere informatie verkrijgbaar bij S.V.O., Postbus 350, 6700 AJ
Wageningen, telefoon 08370-19061 , telefax 08370-24801.
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aangetroffen die behoren tot de orde van
de knaagdieren (Rodentia), echter bijna
uitsluitend soorten van de familie der
ware muizen (Muridae). Verreweg de
belangrijkste soorten daarvan zijn:
- de bruine rat (Rattus norvegicus
Berkenhout)
- de zwarte rat (Rattus rattus Linnaeus)
- de huismuis (Mus muscu/us Linnaeus).
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In veehouderijen kan ook worden
aangetroffen de huisspitsmuis ( Crocidura
russula Hermann), die echter niet behoort
tot de knaagdieren, maar tot de orde der
insekteneters (/nsectivora). Omdat de
huisspitsmuis in stallen geen schade
veroorzaakt zal de soort in dit kader niet
worden besproken.
Ook de tot de familie der woelmuizen
(Microtidae) behorende soorten, zoals
woelratten en veldmu izen, komen niet
aan de orde, omdat ze in stallen nooit of
slechts bij hoge uitzondering worden
aangetroffen.
~

bruine rat (Rattus norvegicus Berk.)
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2. De bruine rat
2.1. Uiterlijk
De bruine rat, ook wel rioolrat genoemd,
is een stevig gebouwd dier met een
tamelijk stompe kop, zichtbare oren en
een lange vrijwel kale staart. De rug is
meestal bruin tot grijsbruin, de buikzijde
lichter van kleur. Kleurvariëteiten komen
voor, waaronder albino's. Volwassen
exemplaren zijn 22 - 30 cm lang met een
staartlengte van circa 25 cm en een
gewicht van circa 500 gram.
Hun uitwerpselen zijn bruin-grijs, stomp,
circa 2 cm lang en 0,5 cm dik.
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2.2. Voortplanting
De wijfjes zijn in de leeftijd van 3 - 18
maanden steeds bevrucht. De draagtijd is
21 - 23 dagen en de nestgrootte
gemiddeld 7 - 1O jongen. Na 3 maanden
zijn de jonge ratten geslachtsrijp.
Theoretisch zou elk wijfje gemiddeld 15 x
8 = 120 jongen ter wereld kunnen
brengen; bij gebrek aan
nestelgelegenheid en voedselaanbod
treedt grote sterfte op onder de jonge
ratten, soms ongeveer 75%. Een richtlijn
kan zijn dat elk wijfje 40 jongen
grootbrengt, die ook weer aan de
voortplanting gaan deelnemen.
2.3. Ontwikkeling
,.. Pasgeboren bruine ratten zijn kaal en
blind en ongeveer 3 cm lang. De
zoogperiode is maximaal 4 weken. Zodra
de moeder een nieuw nest heeft
geworpen worden de grote jongen
verdreven. De vermoedelijke maximale
levensduur is ruim 2 jaar, maar zal onder
praktijkomstandigheden circa 1 jaar zijn.

1
veelal aan walkanten, in ruigten, bij
stapels hout, maïskuilen e.d.; in riolen en
mestputten; op ongecontroleerde
afvalstortplaatsen; onder en in gebouwen;
onder en achter op terreinen opgeslagen
materialen.
2.6. Gedrag
Een kolonie bruine ratten heeft een eigen
territorium waar andere soortgenoten niet
worden geduld. Kannibalisme komt voor
onder bruine ratten.
's Nachts zijn de dieren het meest actief.
De reuk is het voornaamste zintuig.
Bruine ratten zijn uitstekende gravers,
zwemmers en klimmers.
2.7. Verspreiding in Nederland
Bruine ratten worden in ons gehele land
aangetroffen met uitzondering van de
eilanden Rottumerplaat, Rottumeroog,
Terschelling en Vlieland.
~
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2.4. Voedsel
De bruine rat is een alleseter met een
duidelijke voorkeur voor het beste wat
voor handen is. Als voedsel kunnen
dienen granen, knolgewassen, groenten,
fruit, vlees en vis. Kuikens en zieke dieren
kunnen worden aangevallen.
Vooral 1• kwaliteit geschoonde gepunte
haver en zonnepitten worden door bruine
ratten zeer goed opgenomen.
Volwassen bruine ratten consumeren
gemiddeld 40 - 50 gram voedsel per dag.
2.5. Biotoop
De bruine rat is een typische
cultuurvolger. Overal waar de mens naar
toe gaat volgt de bruine rat. De soort
heeft een voorkeur voor waterrijke milieus
want dagelijkse vochtopname is nodig. De
vacht past zich aan bij de
leefomstandigheden.
Schuilplaatsen zijn zelf gegraven holen,
Rat en Muis. 38 (3/ 4) 1990

zwarte rat (Rattus rattus L.)

3. De zwarte rat
3.1. Uiterlijk
De zwarte rat, ook wel genoemd
scheepsrat, dakrat of zolderrat, is een
slan_k gebouwd dier met een vrij spitse
snuit en grote kraalachtige ogen. De oren
Rat en Muis, 38 (3/ 4) 1990

zijn vliezig en bijna onbehaard; naar
voren gebogen reiken ze tot (over) de
ogen.
De rolronde grijze staart is vrij dun en bij
volwassen dieren langer dan het lichaam.
Bij een leeftijd van 1o maanden kan een
lichaamslengte verwacht worden van 18 22 cm, een staartlengte van 19 - 24 cm
en een gewicht van 140 - 260 gram.
In Europa komen drie kleurtypen voor, te
weten:
- R. rattus: rug en buik zwart tot
blauwgrijs
- R. rattus alexandrinus: rug bruin, buik
grijs
- R. rattus frugivorus: rug bruin, buik wit
tot grauwwit.
Deze verschillende kleurtypen worden
soms in hetzelfde nest aangetroffen. Het
aantreffen van jongen met witte buiken en
daarnaast volledig zwart gekleurde
exemplaren in hetzelfde nest wijst er op
dat het kleurtypen betreft en geen
ndersoorten. Aan voor- en achterpoten
~ebben zwarte ratten 5 tenen; de
achterpoten zijn het grootst en zijn 3 à 4
cm lang. Uitwerpselen van volwassen
exemplaren zijn circa 1 cm lang en 2 à 3
mm dik, donker gekleurd, krom,
spoelvormig, met spitse uiteinden.
3.2. Voortplanting
Vanaf een leeftijd van circa 3 maanden
zijn de jonge ratten geslachtsrijp. Na een
leeftijd van 14 - 17 maanden zijn de
meeste vrouwtjes niet meer vruchtbaar.
De draagtijd is 21 - 23 dagen. Voor niet in
gevangenschap levende zwarte ratten
kan gerekend worden op 4 - 5 worpen
tijdens hun levensduur. Bij optimaal
voedselaanbod en geschikte
schuilplaatsen zal het aantal worpen
tijdens de levensduur toenemen terwijl bij
slechte leefomstandigheden een grote
natuurlijke sterfte verwacht kan worden.
In een vruchtbare periode van een jaar
zal een vrouwelijke zwarte rat gemiddeld
40 jongen werpen .
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3.3. Ontwikkeling
De pasgeboren jongen zijn naakt en blind,
ongeveer 3 cm lang en ze wegen circa 5
gram. Een week na de geboorte kunnen
ze zich door het nest bewegen, na twee
weken openen zich de ogen, na drie
weken is de vacht gevormd en nemen de
jongen ook vast voedsel op. Als de
moeder dan al weer een nieuw nest gaat
werpen, worden de grote jongen
verdreven en niet meer gezoogd.De
gemiddelde levensduur is 2 - 2,5 jaar, in
gevangenschap tot 4 jaar.
3.4. Voedsel
Zwarte ratten hebben een duidelijke
voorkeur voor plantaardig voedsel, maar
in de uitwerpselen worden ook resten van
insekten als kevers en mieren gevonden.
Geheel afkerig van vlees, vis en eieren
zijn ze niet. Behalve granen,
graanprodukten en zaden consumeren
zwarte ratten graag verse en gedroogde
vruchten zoals zoete appels, tomaten,
bananen en vijgen. Bij gebrek aan water
zoeken de dieren vooral vruchten,
groenten of andere plantedelen op. Ze
laten zich hiermee dan ook vangen in
vangkooien.
Over het algemeen wordt 1 e kwaliteit
vers gepelde of ongepelde geschoonde
haver zeer goed opgenomen, vooral als
het met wat poedersuiker wordt
gemengd.
De gemiddelde dagelijkse opname van
voedsel door volwassen zwarte ratten is
ongeveer 20 - 25 gram.
3.5. Biotoop
In de tropen en sub-tropen leven zwarte
ratten vooral op vrij droge plaatsen in
woningen en andere gebouwen, maar ook
in de vrije natuur en zijn daar
boombewoners. De
voorkeurstemperatuur van zwarte ratten
is ca. 30 • C. De in gematigde
luchtstreken voorkomende zwarte ratten
zijn aangewezen op schuilplaatsen in
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maakt geen holen. Zij knagen wèl gaten in
bv. planken van dakbeschot en
zoldervloeren. De grootste activiteit van
de dieren treedt op bij zonsondergang en
kort voor zonsopkomst; jonge exemplaren
gaan vaak ook overdag uit hun
schuilplaatsen ondermeer op zoek naar
voedsel. De reuk is het voornaamste
zintuig. Ze zijn zeer argwanend. De
klimcapaciteiten en het loopvermogen
van zwarte ratten zijn onvoorstelbaar
groot. Het zijn zeer voorzichtige dieren
die vaak langdurig "zekeren" voordat ze
zich verplaatsen. Dit doen zij via veilige,
vaste looppaden bij voorkeur onder
dekking. De vaste looppaden ("wissels")
kunnen worden herkend aan
"veegsporen", welke ontstaan door kleine
urinelozingen en doordat de ratten met
vuile poten, staart en vacht (buiksmeer)
steeds dezelfde routes volgen. Ook hun
eetplaatsen zoeken zij bij voorkeur onder
dekking. Voor nestbouw maken de dieren
gebruik van afgeknaagd isolatiemateriaal,
papiersnippers, houtwol, textiel, hooi, stro
e.d. Het eigen territorium (leefgebied)
wordt verdedigd tegen indringende
soortgenoten.

i

zwarte rat "zekerend"

gebouwen of aan boord van schepen. Ze
komen vooral voor op de bovenste
verdiepingen of op constructie-balken en
zoeken daar beschutte plaatsen voor
nestbouw. Schuilplaatsen worden
gevonden ondermeer onder verdieping of
zoldervloeren, boven plafonds, onder
golfplatendaken boven isolatieplaten of
dakbeschot en in spouwmuren. In
bedrijfs- en opslagruimten kunnen
langdurig opgeslagen goederen ook
geliefde schuilplaatsen voor ratten zijn.
3.6. Gedrag
In tegenstelling tot de bruine rat gaat de
zwarte rat zeer ongaarne te water en
Rat en Muis, 38 (3/ 4) 1990

rattenkoning
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De naam "Rattenkoning" werd gegeven
aan het fenomeen van meerdere met de
staarten aan elkaar geknoopte zwarte
ratten die niet meer van elkaar los
kunnen komen. Tussen 1683 en 1963
werd dit fenomeen minstens 45 keer
aangetroffen, voornamelijk in Duitsland,
meestal bestaande uit 6 - 12 exemplaren.
In Nederland werd in 1963 in een open
schuurtje op het erf van een boerderij te
Rucphen (N.Br.) een "Rattenkoning"
aangetroffen bestaande uit 7 volwassen
zwarte ratten. De dieren, die in een goede
voedingstoestand verkeerden, werden
door de boer doodgeslagen. De afdeling
Bestrijding van Dierplagen te
Wageningen slaagde er in de
"Rattenkoning" in bezit te krijgen. Sinds
juni 1980 wordt deze "Rattenkoning"
bewaard in het Rijksmuseum voor
Natuurlijke Historie te Leiden.
Vermoed wordt dat een "Rattenkoning"
alleen kan ontstaan als een groot aantal
(jonge) dieren in een zeer kleine ruimte
verblijft.
3.7. Verspreiding in Nederland
In 1953 werden in Nederland zwarte
ratten aangetroffen met name in NoordGroningen, Noord-Friesland, Amsterdam,
Rotterdam, Oost-Zeeuws-Vlaanderen, de
Achterhoek, het grootste deel van NoordBrabant en in Limburg. In boerderijen
leverde de bestrijding vooral problemen
op gedurende de wintermaanden, omdat
in het najaar de schuren en zolders
gevuld werden met voor de ratten
aantrekkelijk voedsel.
Een onderzoek ingesteld in 1964 gaf aan
dat er in Nederland, met uitzondering van
enkele objecten, alleen nog zwarte ratten
aangetroffen werden in Amsterdam en
Rotterdam. Sedert 1968 werden behalve
in Amsterdam en Rotterdam, door
verspreiding vanuit België, in de provincie
Noord-Brabant in de gemeenten Bergeijk,
Eersel, Hoogeloon, Luyksgestel,
Riethoven en Westerhoven weer zwarte
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4.4. Voedsel
De huismuis is een alleseter, maar heeft
een duidelijke voorkeur voor granen,
peulvruchten en noten, vetrijke spijzen als
kaas, vet, bonen, spek, e.d. De huismuis is
geneigd om voorraden te vormen en met
name grotere stukken voedsel, zoals
stukjes brood en havervlokken kunnen
worden versleept.
Per dag eten volwassen muizen ca. 3 - 5
gram. Het dier kan met weinig
vochtopname volstaan en verlaat
daardoor, wanneer er voldoende voedsel
is, zijn dekking geruime tijd niet.

4. De huismuis
4.1. Uiterlijk
De huismuis, ook wel gewone of grijze
(grauwe) muis genoemd, is slank
gebouwd, heeft een spitse snuit, grote
oren en kraalogen en een lange dunne
staart. De rugzijde is lichtbruin tot
donkergrijs, de buik is lichter. De staart is
even lang als of langer dan het lichaam.
Volwassen dieren hebben een
lichaamslengte van 7 - 1O cm en wegen
15 - 30 gram. Hun uitwerpselen zijn zwart,
3- 8 mm lang en 1 - 3 mm dik met vrij
spitse uiteinden.

ZWARTE RAT (Rattus rattus L.)
Verspreidingsgebied 1985 (61 gemeenten)
en omliggende gemeenten

+
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gemeenten met beperkt aantal zwarte rat objecten
(1986-1990)

ratten gesignaleerd. Nu het graan niet
meer in de boerderijen wordt opgeslagen,
maar praktisch direct naar graansilo's
wordt afgevoerd, treft men de zwarte
ratten niet meer zoveel in de boerderijen
zelf aan, maar komen ze meer voor in
grote varkens- en pluimveestallen.
Door gemeenten en veehouders werden
bestrijdingen uitgevoerd, maar
desondanks vond een
"olievlekverspreiding" van de zwarte rat
plaats. Indien door toename van de
populatie een territorium "overbevolkt"
wordt of als het voedselaanbod afneemt,
zal emigratie optreden door "trek" naar
omliggende voor zwarte ratten
aantrekkelijke objecten. Deze
verspreiding vindt in ons land voorzover
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bekend niet plaats in de wintermaanden.
Vanuit een gebied met zwarte ratten kan
op deze wijze verspreiding plaatsvinden
als van een olievlek. Het gevolg was dat
het aaneengesloten verspreidingsgebied
in 1985 totaal 61 gemeenten omvatte.
Dankzij een door de afdeling Bestrijding
van Dierplagen gecoördineerde
intensieve bestrijdingsactie uitgevoerd
door de betrokken gemeenten in de
periode 1983 - 1985 is na 1985 geen
verdere "olievlekverspreiding"
opgetreden. Slechts in een beperkt aantal
objecten, in enkele aan het
verspreidingsgebied grenzende
gemeenten, werden na de actie zwarte
ratten aangetroffen en bestreden.
Rat en Muis, 38 (3/4) 1990
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4.2. Voortplanting
De draagtijd van huismuizen is 3 weken.
Het wijfje kan in een jaar tijd 6 - 10 nesten
met gemiddeld 5 - 6 jongen werpen. De
jongen zijn na 2 maanden geslachtsrijp.

•

4.3. Ontwikkeling
Evenals bij ratten zijn pas geboren
muizen naakt en blind. Na 3 weken
hebben ze een vacht en verorberen ook
vast voedsel. De levensduur is gemiddeld
1 jaar, bij gunstige leefomstandigheden
2 jaar.
Rat en Muis, 38 (3/ 4) 1990

4.5. Biotoop
Huismuizen worden meestal aangetroffen
binnen gebouwen. Ze worden echter ook
wel gevonden in de directe omgeving
daarvan, evenals in het vrije veld (akkers)
van waaruit ze in het najaar naar
gebouwen kunnen trekken.

huismuis "zekerend"

4.6. Gedrag
De huismuis heeft een groot
aanpassingsvermogen. De reuk is het
voornaamste zintuig. Hij is een uitstekend
klimmer en kan dus tegen enigszins ruwe
oppervlakken omhoog komen .
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Huismuizen springen goed (tot ca. 30 cm
hoogte), graven zelden en dan nog niet
diep en zwemmen bij voorkeur niet. In
woningen is de huismuis rustverstorend,
daar hij's nachts zeer actief is en dan te
vinden is onder bv. vloeren, achter
schrootjeswanden, tussen plafonds of op
zolder.
4.7. Verspreiding in Nederland
De huismuis wordt in ons hele land
aangetroffen met uitzondering van het
Waddeneiland Rottumeroog.

2. Schade
De in de intensieve veehouderij door
ratten en muizen aan te richten
economische schade is zo groot, dat
inspanningen en dus kosten voor een
optimale wering en bestrijding
noodzakelijk en alleszins verantwoord
zijn.
Als dragers van ziektekiemen vormen
ratten en muizen een bedreiging voor de
volksgezondheid (ziekte van Weil,
salmonellosen e.a.). Ook kunnen met
name bruine en zwarte ratten veeziekten
verspreiden (varkenspest, trichinose,
pseudovogelpest e.d.).
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PREVENTIE EN BESTRIJDING VAN
RATTEN EN MUIZEN
H. van Blaaderen
1. Inleiding
Voor effectieve wering en bestrijding van
dierplagen is het van groot belang dat in
alle gevallen allereerst wordt vastgesteld
welke diersoort de plaag veroorzaakt.
Alleen als rekening wordt gehouden met
de leefwijze van het betrokken plaagdier
kan een optimaal resultaat van de
bestrijding worden verwacht.
De bestrijding van dierplagen is een vak.
Ook in de intensieve veehouderij is het
zinvol om in ieder geval ter advisering en
bij voorkeur ook ter uitvoering van de
bestrijding van dierplagen een
bestrijdingsdeskundige in te schakelen.
Uiteraard moeten bestrijdingstechnici bij
hun werkzaamheden in de stallen laarzen
en werkkleding van het betrokken bedrijf
dragen.
Omdat bedrijfsgebouwen in de intensieve
veehouderij zeer aantrekkelijke
verblijfplaatsen bieden voor ratten en
muizen, dient ook in perioden dat er geen
hinder (meer) optreedt blijvende
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pluimveebedrijf, aantrekkelijk voor ratten en
muizen

aandacht te worden besteed, zowel aan
preventie als aan "monitoring". Door vaste
voerplaatsen met onvergiftigd lokaas
periodiek te controleren wordt een
eventuele nieuwe aanwezigheid van
ratten of muizen vroegtijdig vastgesteld .
Rat en Muis, 38 (3/ 4) 1990
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noodinentingsgebied i. v.m. varkenspest (Boerderij 20 april 1983)
Rat en Muis, 38 (3/ 4) 1990
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