Voorplaat:
Waakzaam! (Rattus norvegicus Berk.).

BESTRIJDING BRUINE RAT

(Voor de goede orde zij vermeld, dat de foto van de uil, die op de voorpagina van ons
julinummer 1977 prijkte, van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders is.)

WINTERACTIE
Colleges van Burgemeester en Wethouders

Evenals vorige jaren is door onze afdeling aan alle colleges van burgemeester en wethouders in
Nederland met een brief van 16 september 1977, in overweging gegeven de dienst, belast met de
bestrijding van ongedierte in hun gemeente, toe te staan in het komende late najaar of vroege
voorjaar een verscherpte actie te organiseren ter bestrijding van de bruine rat; bij voorkeur in de
maand januari 1978.
Ook indien de bestrijding in de gemeente permanent geschiedt, heeft het zin in de
wintermaanden eeri ~erscherpte bestrijdingsactiviteit te ontplooien wegens de trek van de bruine
rat van het platteland naar behuizingen en woonkernen.
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Voorlichting

Overname van artikelen of gedeelten daarvan slechts na toestemming van de redactie.

Men kan de bewoners van steden en dorpen vragen om medewerking te verlenen door het
melden van de aanwezigheid van ratten aan de gemeentelijke dienst, belast met de bestrijding
van ongedierte, waarna elk gemeld object wordt bezocht, en een verdelgingsactie wordt
uitgevoerd, totdat de ratten a ldaar zijn verdwenen. Zonodig kunnen na onderzoek ter plaatse,
adviezen worden gegeven omtrent de te nemen weringsmaatregelen.
Met een huis-aan-huis-folder, in het gemeentelijke voorlichtingsblad of via de lokale pers, kan
voorlichting worden gegeven omtrent de gevaren en de ongewenstheid van de aanwezigheid van
bruine ratten. Ook kan worden gewezen op de mogelijkheden die de dieren hebben om zich
toegang te verschaffen tot behuizingen, zoals bijvoorbeeld een rioolaansluiting die verzakt is
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door "verwering" of grondverzakkingen; andere ingangen die kunnen worden gevormd door te
grote doorvoeropeningen van leidingen, of de ventilatie-openingen in de spouwmuur welke niet
groter of breder mogen zijn dah ½ cm.
Eveneens kan worden gewezen op het feit, dat bouwtechnische gebreken niet behoeven te
blijven bestaan, daar voor het (laten) herstellen altijd wel een oplossing kan worden gevonden
via gemeente en/ of huiseigenaar.

Onzerzijds wordt in de maand december een bericht betreffende de actie verstuurd aan de
landelijke dagbladpers en de grote regionale dagbladen. Voorts is in januari 1978 zendtijd
verkregen waarin een spot zal worden uitgezonden.
De N.O.S. zendt, bijzondere omstandigheden voorbehouden, telkens na het nieuws van 19.00
uur een 30 seconden durende TV-spot "Ongedierte" uit.

Deskundigheid

Brood bereikbaar voor de bruine rat; hij vaart er wèl bij.
De nadruk moet worden gelegd op het bio-,,logisch" feit, dat de bereikbaarheid van voedsel
ratten aanlokt. Voeren van vogels dient te gebeuren op plaatsen die uitsluitend voor vogels
bereikbaar zijn. Hele of halve broden die de vogels worden toegeworpen, blijken meestal toch
"wat overvloedig" te zijn. In de praktijk blijven deze "stukjes" brood gedurende de nacht liggen
als voer voor ratten. En ook etensresten die naast de afvalcontainer belanden, zullen door de
bruine ratten in dank worden afgenomen.
Indien door de gemeentelijke voorlichtingsdienst aan de lokale dag-, nieuws- en huis-aan-huisbladen, een bericht wordt verstrekt omtrent de actie, kan daarbij worden opgegeven de naam
van de dienst die met de ongediertebestrijding is belast, en onder welk telefoonnummer deze
bereikbaar is.
Voorlichtingsmateriaal en TV-spot "Ongedierte"

De affiches " ratten niet lokken" zijn wederom op aanvraag gratis beschikbaar gesteld, zodat
deze weer op voor het publiek goed zichtbare plaatsen o.m. in openbare gebouwen kunnen
worden aangebracht.
Voor aanvullende activiteiten zijn tegen kostprijs folders beschikbaar gesteld. Een voorbeeld
van een artikel voor de pers is reeds op 16 september j.l. gezonden aan de colleges van
burgemeester en wethouders1 als bijlage bij de in de aanhef van _d it artikel genoemde brief.
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Daar voor de toepassing van bestrijdingsmiddelen, die in mindere of meerdere mate giftig zijn,
deskundigheid is vereist omtrent de werking van het gif, etc., dient de toepassing te geschieden
door een daartoe gekwalificeerd persoon.
Het oproepen van het publiek om aan het gemeenteloket gratis lokaas voor de bestrijding van
bruine ratten te komen halen, schiet aan het doel voorbij. Bovendien is het afgeven aan derden
van door de bestrijdingsdienst aangemaakt lokaas in strijd met de Bestrijdingsmiddelenwet
(art. 12).
Voorts zal in vele gevallen door plaatselijk onderzoek blijken, dat ratweringsmaatregelen
noodzakelijk zijn. Louter bestrijding is niet voldoende; als de dieren kunnen terugkeren in huis
of bedrijf, blijft het probleem bestaan. Voor het geven van deze adviezen is eveneens
deskundigheid noodzakelijk.
In winter verscherpte actie

De gemeentelijke ongediertebestrijder die in de gemeente permanent bruine ratten bestrijdt, kan
in de wintermaanden vaker meldingen van de aanwezigheid van de dieren krijgen dan anders,
omdat de dieren uit het vrije veld bij gebrek aan voedsel naar de behuizingen trekken. De oogst is
verdwenen en het voedselaanbod buiten is miniem, dus de dieren gaan aan het zwerven op zoek
naar voedsel. Dit is in zoverre gunstig, dat de ratten omdat zij in een vreemde omgeving en
hongerig zijn, minder kieskeurig zijn bij de keuze van hun voedsel en al gauw het uitgelegde
lokaas zullen verorberen.
De bestrijder dient op eigen initiatief objecten waar zich ratten kunnen ophouden, zoals open
riolen, stadsvijvers, e.d. te controleren en zonodig tot bestrijding over te gaan. In het landelijk
gebied verdient het de voorkeur alle woonhuizen, boerderijen en andere bedrijven te bezoeken,
ook al zijn er geen meldingen omtrent overlast van ratten. Aan vuilstortplaatsen van de
gemeente, maar ook aan clandestiene st~rtplaatsen dient extra aandacht te worden besteed.
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SPITSMUIZEN

Resultaten

Voor de resultatenmeting kan het interessant zijn verslag te leggen van de actie en de gegevens te
vergelijken met die van voorgaande jaren.
Daartoe zou het volgende moeten worden vastgelegd:
- alle klachten van overlast, telefonisch of schriftelijk;
- het aantal bezoeken dat per adres moet worden afgelegd;
- de werkwijze die is gevolgd, hetzij een verdelgingsactie of een advies tot het nemen van
maatregelen of inschakeling van een andere instantie;
- de hoeveelheid gebruikt lokaas per object;
- de beschikbare mankracht en eventueel extra ingezet personeel van andere afdelingen;
op welke wijze de instructie van extra personeel plaats vond;
welke knelpunten werden ondervonden bij de uitvoering (geen toegang verkregen, geen
medewerking, niet opvolgen van advies, etc.) of de organisatie;
welke resultaten zijn geboekt;
op een kaart alle meldingen en behandelde objecten aangeven, zodat zgn. ,,hot spots"
worden gesignaleerd;
op welke wijze voorlichting is gegeven aan het publiek (persbericht, gemeentelijk voorlichtings blad, huis-aan-huis-folder, etc.);
of de uitvoering van de verdelgingsactie kosteloos is en of dit is gepubliceerd.
Op die wijze kan een inzicht worden verkregen in de activiteiten van de ongediertebestrijding,
de effectiviteit en het effect van publiciteit op de bestrijding.
Ook de afdeling Bestrijding van Ongedierte te Wageningen is zeer geïnteresseerd in deze
verslagen en stelt het zeer op prijs te zijner tijd een kort verslag van u te ontvangen omtrent de
gevoerde actie.
Afdeling Bestrijding van Ongedierte.

(Fam. Soricidae)

Soorten

De familie der spitsmuizen heeft in Nederland een vijftal vertegenwoordigers uit de geslachten
Neomys, Sorex en Crocidura:
de waterspitsmuis (Neomys fodiens Pennant) - donker leikleurig, soms vrijwel zwart;
onderzijde variabel, gewoonlijk wit, grijs of zo donker, dat het dier éénkleurig is; staart
éénkleurig;
de bosspitsmuis (Sorex araneus L.) - pels gewoonlijk driekleurig, boven donker- tot
zwartbruin, zijden gewoonlijk lichter bruin, onderzijde grijswit; staart tweekleurig;
de dwergspitsmuis (Sorex minutus L.) - pels nimmer driekleurig, lichter dan de bosspitsmuis;
staart tamelijk dicht behaard, onduidelijk tweekleurig;
de veldspitsmuis ( Crocidura leucodon Hermann.) - donker grijsbruin, onderzijde scherp
afgezet van de bovenzijde, bruin-geelachtig wit; staart tweekleurig;
de huisspitsmuis (Crocidura russula Hermann.) - bovenzijde bruingrijs, lichter en rosser dan
bij de veldspitsmuis, onderzijde geelachtig grijs, niet scherp afgezet tegen de bovenzijde; staart
. onduidelijk tweekleurig.
Bouw en gewoonten

TWEESNIJDEND

In één van de z.g. groothuishoudens in ons land, waar in de keuken de maaltijden voor de
inwonenden worden bereid, is een flinke broodsnijmachine in gebruik. Deze machine wordt zeer
intensief gebruikt, onder meer om dagelijks brood te snijden. Bij een bezoek aan dit groothuishouden door de heer D. P. Kempe, één van onze voorlichtingsambtenaren, naar aanleiding
van een klacht over overlast van ongedierte werd ontdekt dat het dagelijks gebruik van dit
snij-apparaat zich uitstrekte tot bewoning. Een stel muizen had nl. volijverig zijn domicilie in de
machine gekozen en daar hun nest gebouwd.
Redactie.
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Spitsmuizen tonen uiterlijk grote overeenkomsten met muizen, maar onderscheiden zich
duidelijk door de vorm van de kop. De schedel is smal, spits (bijna kegelvormig) toelopend
zonder jukbeenderen. De snuit steekt ver vóór de sikkelvormige snijtanden uit en is spits
toelopend en slurfvormig.
De grootte varieert mede afhankelijk van de soort van 5 tot 9 cm. De kort behaarde staart is
ongeveer de helft tot 3/3 van de lichaamslengte. De vacht is sterk glanzend en de aan de zijkant
gelegen muskusklieren zijn vooral bij de mannetjes zichtbaar.
De poten zijn kort; het zijn echter gewone looppoten. De uitwendige oren zijn zichtbaar, maar
klein en meestal in de vacht verborgen. Zij kunnen door een klepje worden afgesloten. Het
gehoor is zeer goed ontwikkeld. Vooral zachte ritselende geluiden worden heel goed
waargenomen; op lawaai reageren zij niet. Tastzin en reuk zijn eveneens goed ontwikkeld. De
ogen zijn klein en van weinig betekenis. Spitsmuizen vinden hun weg en foerageren bijna
uitsluitend met behulp van reuk- en tastorganen (borstels op de snuit).
De uiteinden van tanden en kiezen van Sorex- en Neomyssoorten zijn granaatrood, die van
Crocidurasoorten zijn geheel wit. De kiezen zijn puntig voor het doorbijten van insektenpantsers.
Spitsmuizen zijn vlugge en beweeglijke diertjes die zich springend en " lopend" verplaatsen
(muizen bewegen zich vaak huppelend). Zij zwemmen goed en vooral de waterspitsmuis zwemt
zeer veel en duikt en loopt onder water. De veld- en huisspitsmuis zijn wat minder beweeglijk.
Spitsmuizen zijn nachtdieren, maar zijn soms ook wel overdag actief, zelden in de ochtenduren.
Ze brengen een zacht piepend, fluitend of tjilpend geluid voort.
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