DE VERSPREIDING EN DE BESTRIJDING VAN
DE ZWARTE RAT
(Rattus rattus Linnaeus, 1758)
IN NEDERLAND
H. van Blaaderen, Hoofdinspeklie voor de Hygiëne van hei Milieu,

Afdeling Bes1rijding van Ongedierte, Postbus 350, Wageningen.
Nederlands
Engels
Frans
Duits

zwarte rat, scheepsrat. dakrat, zolderrat.
shiprat, black rat, roofrat, houserat.
rat noir
Hausratte.

Indeling in het dierenrijk
Hoofdafdeling (phylum)
Klasse
Orde
Familie

gewervelde dieren (Vertebrata of Chordata)
zoogdieren (Mammalia)
knaagdieren (Rodentia)
ware muizen (Muridae).

Verspreiding over de wereld
Oorspronkelijk was de zwarte rat in de gematigde streken niet inheems maar was deze soort
waarschijnlijk afkomstig uit zuidoostelijk Azie. Als kultuurvolger verspreidde de zwarte
rat zich over de gehele wereld, voornamelijk met schepen. Uit Duitsland is een vondst
bekend uit het begin van de jaartelling (LÜTTSCHWÄGER 1968). In 1700 is de zwarte rat
de enige in Sleeswijk voorkomende rattensoort (PAX 1931). De bruine rat ( Rattus
norvegicus Berkenhout) werd volgens verschillende auteurs in die eeuw voor het eerst in
Europa waargenomen. LOOSJES (1955) acht het waarschij nlijk dat de bruine rat al veel
langer dan algemeen werd aangenomen in Europa aanwezig was.
Door bij de bouw van zeeschepen ervoor te zorgen dat schuilplaatsen voor eventueel aan
boord komende ratten zo veel mogelijk worden voorkomen is de verspreiding van zwarte
ratten met zeeschepen na de tweede wereldoorlog duidelijk afgenomen. Ingevolge de
Internationale Gezondheids Regeling (1969) wordt elk zeeschip om de zes maanden ergens
ter wereld door een daartoe bevoegde instantie geïnspecteerd op de aanwezigheid van
ratten. Indien geen aanwijzingen van ratten worden aangetroffen wordt een Certificaat
Vrijstelling van Ontratting uitgereikt. Na een uitgevoerde bestrijding van ratten aan boord
wordt een Certificaat van Ontratting afgegeven.
In de Internationale Gezondheids Regeling is ook geregeld dat de gezondheidsautoriteiten
alle maatregelen treffen ter bestrijding en wering van ratten in haveninrichtingen.

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

De zwarte rat is een slank gebouwd dier met een vrij spitse snuit en grote kraalachtige ogen.
De oren zijn vliezig en bijna onbehaard; naar voren gebogen reiken ze tot (over) de ogen.
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Ontwikkeling

De pasgeboren jongen zijn naakt en blind, ongeveer 3 cm lang en wegen circa 5 gram. Een
week na de geboorte kunnen ze zich door het nest bewegen, na twee weken openen zich de
ogen en na drie weken is de vacht gevormd en nemen de jongen ook vast voedsel. Als de
moeder dan al weer een nieuw nest gaat werpen worden de grote jongen verdreven en niet
meer gezoogd. Het maximale lichaamsgewicht is omstreeks 300 gram. De gemiddelde
levensduur is 2-2½ jaar, in gevangenschap tot 4 jaar.
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 plantcdelen en laten zich hiermee dan ook vangen in vangkooien.
Over het algemeen wordt Ic 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.
Biotoop

De rolronde grijze staart is vrij dun en bij volwassen dieren langer dan het lichaam. Bij een
leeftijd van 10 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. ra/lus ra/lus: rug en buik zwart tot blauwgrijs.
- R. rattus a/exandrinus: rug bruin, buik grijs.
- R. ra11us.frugivorus: rug bruin, buik wit tot grauwwit.
Deze verschillende kleurtypen worden soms in hetzelfde nest aangetroffen. CASLICK
( 1956) wijst op het aantreffen van ondermeer jongen met witte buiken en volledig zwart
gekleurde exemplaren in hetzelfde nest en concludeert dat het kleurtypen betreft en geen
ondersoorten. Aan voor- en achterpoten hebben zwarte ratten 5 tenen; de achterpoten zijn
het grootst en zijn 3 à 4 cm lang.
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.
In gevangenschap kan een gemiddelde nestgrootte verwacht worden van 6-8 (KELWA Y
1949). Voor niet in gevangenschap levende zwarte ratten rekent FIGALA (1964) op 4-5
worpen tijdens hun levensduur. Bij optimaal voedselaanbod en geschikte schuilplaatsen zal
het aantal worpen tijdens de levensduur kunnen 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 (STORER en DA VIS
1952).
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In de tropen en sub-tropen leven zwarte ratten 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 volgens HERTER (1950) ca. 38° C, maar dit lijkt wel erg
hoog.
De in gematigde luchtstreken voorkomende zwarte ratten zijn aangewezen op schuilplaatsen in gebouwen of aan boord van schepen. Ze komen daar 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.
Gedrag

In tegenstelling tot de bruine rat (Ra11us norvegicus Berkenhout) gaat de zwarte rat zeer
ongaarne te water en maakt geen gegraven holen. Zij knagen wèl gaten in b.v. 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. Voor hun knaagdrift is niets veilig. 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 vaak
herkend worden aan "veegsporen", welke ontstaan door kleine urinelozingen en doordat
de ratten met vuile poten, staart en vacht (buiksmeer) steeds dezelfde routes volgen. Ook
37

,.Zekeren"
Foto:
D. W. Langeveld.

Onvoors1elbaar goede
klimmers.
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Aangeknaagde
1empex-iso/a1ie
(foto onder).
Knaagschade
in zoldervloer.

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.
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Rattenkoning
Deze naam werd gegeven aan het fenomeen van meerdere met de staarten aan elkaar
geknoopte zwarte ratten die niet meer van elkaar los kunnen komen. Tusssen 1683 en 1963
werden minstens 45 van deze gevallen aangetroffen voornamelijk in Duitsland, meestal
bestaande uit 6-12 exemplaren (BECKER 1978).
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 zwa rte ratten. De
d ieren, welke in een goede voedingstoestand verkeerden, werden door de boer doodgeslagen (OPHOF 1966).
De heer N.J. Groot, toenmalige medewerker van o nze afdeling, slaagde erin 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.

Knoop rallenkuning.
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IW111gen/010 knoop.
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Schade
Zwarte ratten kunnen ziektekiemen van mens (o.m. Salmonellabactcriën) en dier (o.m.
trichinen) verspreiden. In gebieden waar de pest optreedt is met name de zwarte rattevlo
(Xenopsylla cheopis Rotschild) berucht door het overbrengen van de pestbacil (Pasteurella
pestis). Of de pestepidemieën in Europa tijdens de middeleeuwen veroorzaakt werden door
aanwezigheid van pestzieke zwarte ratten zoals algemeen wordt aangenomen, wordt door
RODEN WALDT ( 1953) betwijfeld omdat nergens het optreden van een grote sterfte
onder de ratten geregistreerd zou zijn.

•

Schade door :wane ratten.

Xenopsylla cheopis, pestvlo.

Behalve door het opnemen van voedsel worden opgeslagen levensmiddelen maar ook
andere produkten en goederen vervuild door uitwerpselen en urine van zwarte ratten. Door
het knagen aan in zakken opgeslagen producten treedt bovendien veel "spill" (vermorsing)
op. Door knagen aan o.m. verpakkingsmaterialen, vloeren, wanden, dakbeschot en
isolatiematerialen kan aanzienlijke schade veroorzaakt worden. Door knagen aan
leidingen en kabels kunnen storingen of kortsluiting en soms brand optreden.
In woningen en stallen kunnen zwarte ratten door hun lopen en rennen de rust verstoren.
De geur van met name de urine van zwarte ratten kan soms zeer hinderlijk zijn.
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Sporen

Verspreidingswijze

Aanwijzingen voor de aanwezigheid van zwarte ratten kunnen zijn:
uitwerpselen (donker, spoelvormig met spitse uiteinden, gemiddeld I cm lang en 2-3
mm dik).
voetsporen (,,prenten") en staartafdrukken in stof.
,,veegsporen" (zie onder Gedrag).
- knaagsporen (zie onder Schade).
- geur.

Indien door toename van de populatie het territorium "overbevolkt" wordt of als het
voedselaanbod afneemt, zal emigratie optreden door " trek" naar omliggende voor zwarte
ratten aantrekkelijke objekten. Deze verspreiding vindt in ons land voorzover bekend niet
plaats in de wintermaanden. Vanuit een gebied met zwarte ratten kan op deze wijze
verspreiding plaatsvinden als van een olievlek.
Verspreiding van zwarte ratten vindt behalve door zeeschepen ook plaats met binnenvaartschepen.
Vastgesteld werd dat verspreiding ook kan optreden door transport van met name
goederen op pallets. Dat verspreiding plaats vindt door middel van vrachtwagens ingericht
voor bulkvervoer van veevoeder wordt onwaarschijnlijk geacht.

Verspreiding in Nederland

Veegsporen.

Mer keurels bevuilde voerkist.

In 1953 werden in Nederland zwarte ratten aangetroffen met name in Noord-Groningen,
Noord-Friesland, Amsterdam, Rotterdam, Oost-Zeeuws-Vlaanderen, de Achterhoek, het
grootste deel van Noord-Brabant 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 objekten, alleen nog zwarte ratten aangetroffen werden in Amsterdam en
Rotterdam. Sedert 1968 werden behalve in Amsterdam en Rotterdam in de provincie
Noord-Brabant in de gemeenten Bergeijk, Eersel, Hoogeloon, Luyksgestel, Riethoven en
Westerhoven weer zwarte ratten gesignaleerd. Nu het graan niet meer in de boerderijen
wordt opgeslagen maar practisch 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 (persoonlijke mededeling N.J. Groot 1970).

'f
Zoals op de deelkaart van Noord-Brabant aangegeven, vond vanuit de zes genoemde
gemeenten en/ of vanuit België verspreiding plaats naar veehouderijen in aangrenzende
gemeenten, als volgt:
1968-1976: Best, Bladel, Diessen, Eindhoven, Hoge en Lage Mierde, Moergestel, Oirschot,
Oost-, West- en Middelbeers, Valkenswaard, Veldhoven, Vessem.
Boxtel, Leende, Waalre.
1977
Hilvarenbeek, Liempde, Maarheeze, Nuenen, Oisterwijk, Reusel , Son en
1978
Breugel.
: St. Oedenrode.
1979
: Budel, Haaren, Heeze, Schijndel.
1980
: Aarle-Rixtel. Alphen en Riel , Baarle-Nassau, Esch, Goirle.
1981
: (tot juli) Veghel, Vught.
1982
Zodat thans in dit gebied in 39 gemeenten zwarte ratten voorkomen.
Een goed gecoördineerde bestrijdingsactie van zwarte ratten in betrokken gemeenten wordt
noodzakelijk geacht.
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Behalve in veehouderijen in de aangegeven Noord-Brabantse gemeenten werd_en in de
periode van 1975 tot medio 1982 nog zwarte ratten in Nederland aangetroffen 111:
Provincie

Gemeente

Objekt

bedrijf
pakhuis, kantoor,
woningen
bedrijf
Groningen
bedrijf
Leeuwarden
Friesland
bedrijf
Meppel
Drente
bedrijf
Deventer
Overijssel
bedrijven
Enschede
bedrijf
Hengelo
bedrijf
Zwolle
bedrijven en woningen
Doesburg
Gelderland
bedrijf
Doetinchem
bedrijf
Putten
bedrijf
Wageningen
bedrijf
Wamel
bedrijven
Utrecht
Utrecht
bedrijven
Noord Holland Alkmaar
bedrijven
Amsterdam
bedrijf
Alphen a / d Rijn
Zuid Holland
bedrijf
Hazerswoude
bedrijf
Leiden
woning
Oostflakkee
Zuid Holland
Ouderkerk a / d IJssel bedrijven
bedrijven
Rotterdam
instelling
Noord Brabant Berkel-Enschot
woning
Eindhoven
bedrijf
Eindhoven
bedrijven
's-Hertogenbosch
bedrijf
Veghel
winkels / woningen
Waalre
bedrijf
Helden
Limburg
veehouderij
Nederweert
bedrijf
Sittard
veehouderij
Sittard
bedrijven
Stein

Groningen

Delfzijl
Groningen

Jaren

1982
1975
1982
1981 / 82
1979/ 80/ 82
1979/ 80/ 81 / 82
1981 / 82
1978/79/ 80 / 81
1977/ 78 / 79 / 80/ 81 / 82
l977/ 78 / 79 / 80/ 81
1979/ 80
1982
1980/ 81
1981
1975-1982
1980/ 81
1975-1982
1980
1979/ 80
1979/ 80
1982
1979/ 80
1975-1982
1981
1978
1980/ 81
1978/ 79/ 80
1976-1982
1982
1980/ 81
1982
1979/ 80
1982
1978/79/ 80/ 81

De bedrijven zijn met een enkele uitzondering havenbedrijven of veevoederbedrijven met
een eigen aanlegplaats voor schepen.
.
.
Bovendien werden zwarte ratten aangetroffen aan boord van diverse b111nenvaartschepen.
Aangezien deze schepen niet vallen onder de halfjaarlijkse inspekties va_n zeeschepen
ingevolge de Internationale Gezondheids Regeling (1969) en de Quaranta111ewet (1_960)
wordt het wenselijk geacht na te gaan op welke wijze inzicht kan worden ver~regen m de
mate van het voorkomen van zwarte ratten aan boord van Nederlandse binnenvaartschepen en hoe een gecoördineerde bestrijdingsactie te realiseren is.
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Wering

Weringsmaatregelen zijn erop gericht om te voorkomen dat de betrokken diersoort het
objekt binnen kan komen. Alle openingen in muren en onder deuren dienen zo mogelijk
gedicht te worden of van fijnmazig gaas (openingen ook ter wering van huismuizen niet
breder dan 0,5 cm) te worden voorzien.
Aangezien dit bij ondermeer stallen met het oog op de nodige ventilatiecapaciteit niet
mogelijk is, kan in die gevallen overwogen worden een strook gladde pvc van tenminste
30 cm breedte tegen muren te bevestigen om te voorkomen dat zwarte ratten door langs
muren omhoog te klimmen bij ramen en andere ventilatie-openingen zoals onder
golfplatendaken kunnen komen. Ook dient voorkomen te worden dat zwarte ratten via
bomen en klimplanten een gebouw binnen kunnen komen. Nooit materialen tegen de
buitenwanden van objekten opslaan. Zorgen voor goede verlichting bij 's avonds openstaande deuren van loodsen.
Bij het in ontvangst nemen van partijen goederen met name op pallets of uit schepen, is een
inspektie op mogelijke aanwezigheid van zwarte ratten te adviseren. lngevoge artikel 16
van de Quarantainewet (1960) geeft de burgemeester {lees: gemeentelijke ongediertebestrijdingsdienst) de nodige aanwijzingen of neemt de nodige maatregelen met betrekking
tot de verdelging en wering van knaagdieren in haveninrichtingen.
Rodenticiden

Na het als rodenticiden beschikbaar komen van anti-coagulantia werd bij de bestrijding
van ratten en muizen steeds minder gebruik gemaakt van de z.g. acuut werkende middelen
als thalliumsulfaat en zinkfosfide. Allereerst is het vergiftigingsgevaar bij laatstgenoemde
middelen voor mens en dier veel groter, terwijl bovendien bij het werken met acuut
werkende middelen vaak aasschuwheid optreedt waardoor bij de bestrijding geen volledig
resultaat wordt verkregen.
Bij toepassingen van een multi-dosis rodenticide met als werkzame stof ergo-calciferol
(vitamine D2) bleek eveneens aasschuwheid bij zwarte ratten op te treden. Ergo-calciferol
verstoort de calciumstofwisseling.
De werking van anti-coagulantia berust op het gegeven, dat opname van het middel door
warmbloedigen het stollingsvermogen van het bloed verstoort. Tegengif is vitamine K.
Anti-coagulantia werken cumulatief. Voor de bestrijding van ratten en muizen is daarom
slechts opname nodig van geringe hoeveelheden aktieve stof mits het middel gedurende een
aantal achtereenvolgende dagen wordt geconsumeerd. De inwendige bloedingen veroorzaken ziekteverschijnselen en de dieren hebben het koud. Zij blijven, ook als ze ziek en
traag zijn en de letale dosis van het middel al hebben opgenomen, toch van het lokaas eten.
In ons land zijn ingevolge de Bestrijdingsmiddelenwet (1962) als rodenticide uit de
toxicologische groep anti-coagulantia toegelaten de werkzame stoffen warfarin, cumatetralyl, pyranocumarine, chloorfacinon, difenacoum en bromadiolon. Resistentie van de
huismuis (Mus muscu/us Linnaeus) ten opzichte van warfarin is in ons land aangetoond.
Van zwarte ratten is bekend dat ze minder gevoelig zijn voor cumarine-derivaten dan de
bruine rat (Ra/lus norvegicus Berkenhout).
Voerkisten en voerdozen

Met een rodenticide vergiftigd lokaas moet altijd zo worden uitgezet dat het buiten bereik
van kinderen, huisdieren, vee en vogels blijft. De meest veilige en onder alle omstandig-
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1

heden uitvoerbare methode hiervoor is het gebruik van voerkisten of voerdozen.
Een ander groot voordeel is dat zwarte ratten, evenals huismuizen (Mus musculus L.),
graag in een beschutte ruimte verblijven om voedsel op te nemen, zodat door het gebruik
van voerkisten of voerdozen de opname van het lokaas wordt bevorderd. Vooral in
situaties waar veel keuzevoedsel aanwezig is beïnvloedt dit het resultaat van de bestrijding
zeer positief. Bovendien wordt ongewenste verspreiding van het lokaas voorkomen. In
bedrijfsruimten als pluimveestallen en veevoederbedrijven met een grote stofontwikkeling
is het gebruik van voerkisten of voerdozen bovendien zeer gewenst om het lokaas zoveel
mogelijk stofvrij te houden.
Omdat zwarte ratten hooggelegen schuilplaatsen hebben dienen ook de voerplaatsen op
hooggelegen plaatsen te worden ingericht. Voerkisten en voerdozen kunnen ook op
dakbalken e.d. geplaatst worden.
Bij het gebruik van voerkisten of voerdozen kan de controle van het lokaas en waar nodig
verversen ervan op een efficiënte wijze uitgevoerd worden. Desgewenst kunnen de
voerplaatsen genummerd worden en de locaties ervan op een plattegrond van het
betrokken objekt worden aangegeven. Het gebruik van voerkisten of voerdozen is in Nederland verplicht gesteld voor middelen met als werkzame stof difenacoum of bromadiolon
en wordt voor andere rodenticiden steeds geadviseerd.

•• -

Standaard-lokaas

Voor beroepsmatige toepassers heeft het zelf mengen van het te gebruiken bestrijdingsmiddel grote voordelen. Het levert kostenbesparing op, terwijl men altijd de beschikking
heeft over vers lokaas. Een ander groot voordeel is dat men zelf kan bepalen welk lokaas
men wil toepassen.
Voor kleingebruikers komen in aanmerking gerede lokazen met als werkzame stof
bromadiolon ("Super Caid Haverkorrels", gehalte 0,005%, toelatingsnummer 7830 N) of
difenacoum ("Ratak", gehalte 0,005%, toelatingsnummer 7224 N). De bestrijding van
zwarte ratten dient bij voorkeur te geschieden door een deskundige ongediertebestrijder.
Ten behoeve van de bestrijding van zwarte ratten door beroepsmatige toepassers kan als
standaard-lokaas Ie kwaliteit vers gepelde haver gebruikt worden. In situaties waar de
opname van dit lokaas teleurstellend is dient men een lokaaskeuzeproef te doen door het
uitzetten van diverse onvergiftigde lokazen, zoete appel, gebroken mais, babybiggenkorrels, zaden, e.d. en te bepalen welk lokaas ter plaatse het beste opgenomen wordt.
Als rodenticide kan gebruikt worden chloorfacinon-concentraat. Concentraten met als
werkzame stof bromadiolon, brodifacoum of difenacoum zijn in ons land niet beschikbaar.
Het is van groot belang voor het mengen van rodenticiden een goede mengtrommel te
gebruiken en de juiste mengverhouding aan te houden, te weten 40 kg vers gepelde haver, 1
liter chloorfacinon-concentraat 0,25% (,,Caid vloeibaar", toelatingsnummer 4618 N) en 400
gram poedersuiker. Het lokaas heeft dan als gehalte 0,00625% chloorfacinon. Ook bij het
mengen is het van groot belang de vereiste voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

•

Vuerki.1·1 in varke11ssrnl.

Uitvoeren van de bestrijding

◄
Mengrnolen
(deksel voorkom! sluiven).
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Tijdens het eerste bezoek aan het betrokken objekt wordt ook in aangrenzende ruimten
nagegaan waar z.ich zwarte ratten kunnen ophouden. Tevens wordt bepaald hoeveel
voerplaatsen zullen worden ingericht. Afhankelijk van de te verwachten populatie worden
op de looppaden om de 5-10 meter voerplaatsen ingericht door middel van voerkisten of
voerdozen. iedere voerplaats wordt voorzien van 100-200 gram standaard lokaas. Alle op
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het etiket van het middel aangegeven wettelijke voorschriften, gebruiksaanwijzingen,
voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen worden nauwkeuring opgevolgd.
Het inrichten van voerplaatsen in de direkte omgeving van schuilplaatsen van zwarte ratten
zoals onder vloeren boven plafonds, onder golfplatendaken van stallen boven isolatieplaten en waar nodig en mogelijk in spouwmuren, is zeer belangrijk voor het doelmatig
uitvoeren van de bestrijding. Zonodig dienen hiervoor door de eigenaar van het betrokken
objekt voorzieningen te worden getroffen. Om voerkisten of voerdozen te plaatsen onder
een vloer of boven isolatieplaten kan het maken van luiken nodig zijn. Het inrichten van
voerplaatsen bereikbaar voor ratten (en muizen) welke zich boven isolatieplaten bevinden
kan ook door het in daartoe uitgesneden openingen in de isolatieplaten draaien van
ondiepe brede glazen potten met een van schroefdraad voorziene hals gevuld met lokaas
(zie foto). Op deze wijze kan men overdag soms waarnemen dat ratten (of muizen) van het
lokaas opnemen, terwijl men steeds direkt kan zien of het lokaas ververst moet worden. De

Luikje in isolatie.

•

Voerkist boven isola1iep/aa1.

54

Gfa:::en pot m et schroefdraad.

T

isolatieplaten dienen in dat geval van materiaal te zijn dat niet afbrokkelt. Teneinde
voerplaatsen in spouwmuren te realiseren worden soms openingen gemaakt in het
binnenblad van de muur om daarin een voerkist of voerdoos te plaatsen.
Het inrichten van ruim voldoende voerplaatsen op goed gekozen plaatsen is absoluut
noodzakelijk om een volledig resultaat van de bestrijding te behalen. Zo nodig dient men op
plaatsen waar veel lokaas wordt opgenomen, extra voerplaatsen in te richten. Bovendien is
het een vereiste dat alle voerplaatsen steeds in voldoende mate voorzien zijn van voor
zwarte ratten aantrekkelijk lokaas. Dit betekent dat vooral in de beginfase van de
bestrijdingsactie frequent, b.v. tweemaal per week, controlebezoeken moeten worden
afgelegd om waar nodig het lokaas tijdig te verversen. Indien onvoldoende lokaas
beschikbaar zou komen nemen de zwarte ratten net niet de dodelijke dosis op waardoor
niet het gewenste resultaat wordt bereikt en bovendien verminderde gevoeligheid ten
opzichte van het gebruikte middel in de hand wordt gewerkt.
Geen vers lokaas uitzetten op het restant van tijdens het vorige bezoek uitgezette lokaas,
omdat dit restant meestal verontreinigd is met uitwerpselen en urine. Beter is het restant
van het lokaas te verwijderen en de voerplaats van vers lokaas te voorzien.
Gebruikers van het betrokken objekt dienen over het nodige te worden geïnformeerd.
Houders van varkens en katten dienen zoveel mogelijk te voorkomen dat dode ratten door
hun dieren worden geconsumeerd, omdat de kans op doorvergiftiging aanwezig is. Als het
bestrijdingsmiddel ondanks alles toch in een verkeerde maag is terecht gekomen dient men
onmiddellijk een arts te waarschuwen en mede te delen dat het om opname van een anticoagulant gaat.
Als de opname van het lokaas steeds vermindert, kan de frequentie van de controlebezoeken verminderen. De ervaring heeft geleerd dat men niet te snel moet concluderen dat
de populatie geheel werd uitgeroeid. Periodieke controles van de voerplaatsen eventueel
voorzien van onvergiftigd lokaas, zijn op langere termijn nodig om er zeker van te zijn dat
het objekt inderdaad ratvrij werd en nog is. Weringsmaatregelen kunnen nodig zijn om de
resultaten van de bestrijding blijvend te maken.
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Deur ratH'erend
gemaakt met een
metalen strip.
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Summary

Ra/lus ra/lus (Linnaeus, 1758) in The Netherlands was with the exception of a few objects
in 1964 only found in Amsterdam and Rotterdam. In 1968, however, Rattus rauus L. was
present again in 6 municipalities close to the Belgian border. The populations of Rattus
rattus L. existing mainly in anima! livestock farms spread to adjacent territories. Up till
now Ratrus rattus L. is present in 39 municipalities in this area. A well coordinated
campaign is considered necessary to control this species and to end the spreading.
Apart from this area a summary is given of known objects with Rartus ra/lus L. in The
Netherlands in the period from 1975 to July 1982. Most of the objects are animalfood
industries with a quay for mooring in land navigation vessels. lt is considercd desirable to
examine how a coordinated action can be realised to control Ra11us rattus L. on board
inland navigation vessels.
The importance of using wooden or cardboard baitboxes is emphasized. As a standard
bait is suggested first q uality recently dehusked oats mixed with a liquid concentrate of
chlorophacinone (bait containing 0,00625% chlorophacinone) and powdered sugar (100
gram sugar with 10 kilo bait). Concentrates of bromadiolon, brodifacoum or difenacoum
are not available in The Netherlands.
Amply sufficient baitstations and frequent visits to replenish or replace bait in time are
essential for the control of Ra/lus rattus L.

►

◄
Wering is ook,
voorkomen dat
rallen via zo'n
"rrap" naar binnen
kunnen komen.
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