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Zwarte ratten

Voorplaat:

Zwarte ratten: nachtelijke silhouetten

(Rattus rattus)

voor de camera
Object: boerderij P.J. Tops, Tonterstraat 26, Riethoven
Tijd: juni 1971.
Tekst en foto's: D. W. Langeveld, afd. Bestrijding van Ongedierte.

Inleiding

Zwarte ratten
voor de camera
Dit nummer is geheel gewijd aan
de nachtelijke waarnemingen, door
de heer D. W. Langeveld van onze
afdeling, verricht t.a.v. de zwarte
ratten in een boerderij in Riethoven
(Noord-Brabant).
Redaktie

De zwarte rat, ook wel dakrat of huisrat genaamd, bewoonde sedert de middeleeuwen
ons land en trad veelal in enorme aantallen op. Tot vóór 20 jaar werden nog grote
gebieden in ons land geplaagd door deze dieren.
Dankzij een goed georganiseerde bestrijding door geïnstrueerde gemeentelijke rattenbestrijders, werd in de 50-er jaren het zwarte rattenbestand met behulp van cumarine-derivaten in Nederland nagenoeg uitgeroeid. Alleen uit Amsterdam en Rotterdam werden incidenteel nog zwarte ratten gemeld, in hoofdzaak afkomstig van zeeschepen.
Het noordelijke deel van Groningen, waar op de grote boerderijen de zwarte rat tot 1952
bijna niet of zeer moeilijk was te bestrijden, was in I 955 reeds geheel ratvrij, weldra gevolgd door de andere zwarte ratgebieden: Gelderse Achterhoek, Zeeuws Vlaanderen,
Noord-Brabant en Limburg.
Merkwaardigerwijs worden de laatste twee jaren nieuwe populaties gemeld in Noord-Brabant en wel in Hapert, Hoogeloon, Westerhoven, Riethoven, Eersel en Veghel.
Het zijn zeer geïsoleerde populaties: terwijl in de wijde omtrek geen zwarte rat te bekennen is, blijkt ineens een bepaald bedrijf besmet te zijn. Waarschijnlijk komen zwarte
ratten mee met transporten van elders.
Bij de heer Tops te Riethoven had zich een dermate grote populatie ontwikkeld dat het
de moeite loonde op "foto-safari" te gaan. Gezien het korte tijdsbestek dat beschikbaar
was, konden helaas niet alle mogelijkheden voor waarnemingen worden benut en kwam het
accent meer op de fotografie te liggen.

De plaats van handeling
Een oude varkensschuur, lang 16 meter, breed 8 meter, hoog 5 meter, onderverdeeld in
2 x 5 varkensboxen met middengang, bleek een flinke rattenpopulatie te herbergen. Het
2,5 meter hoge plafond bestond uit gezaagde stammetjes, waarop stropakken lagen. De
voerbakken van de varkens bevonden zich ter weerszijden van het middenpad (foto 1).
De ratten kwamen veelal langs de middenstijlen omlaag. Op verscheidene balken en op de
muurplaten waren de rattenpaden zichtbaar. Er was slechts één plek aan de muur waarlangs de afdaling plaats vond, nl. de lichtleiding naast de toegangsdeur. De stijlen in de
nabijheid van de voerton werden zeer intensief benut als "voedselpad" (foto 2).
Het nachtfestijn begint op deze warme zomeravonden om plm. 19.00 uur. De varkens zijn
dan gevoerd en slapen al. De schuur komt tot rust. In de avondschemer, die in de toch al
Overname van artikelen of gedeelten daarvan slechts na toestemming van de redaktie.
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schaars verlichte schuur vroeg begint, komt dan de eerste activiteit, die allengs toeneemt;
van 22.00- 24.00 uur is er rust, dan weer actie tot ca. 1.00 uur, opnieuw een uur rust, waarna tot de ochtendschemering de ratten weer actief zijn.
Deze activiteiten bepaalden zich voornamelijk tot de voedselvoorziening, daar er als gevolg van de door het fotowerk veroorzaakte onrust, geen gelegenheid was voor hun plezierigste bezigheid, het spel.
Het voedsel wordt hun geboden in een grote ton, waarin zich varkensmeel bevindt.
Wanneer dan de schemer valt, komt er aarzelend "leven" in de rattenfamilie. Bij een
enkel strategisch punt verschijnt haast onhoorbaar een rat die het terrein verkent (foto 3).
Reeds bij vroegere zwarte rat-observaties heb ik dergelijke "uitkijkposten" waargenomen.
De verkenning kan lang duren, zelfs tot een half uur.
Wanneer alles veilig is komt de familie snel op dreef (foto 4). Vooral langs de middenstijl
bij de voerton laten de leden zich vrij vlug zakken (foto 5) tot op het gemetselde muurtje
waar de eerstaankomende rat veiligheidshalve het terrein nog nader verkent (foto 6). Is er
niets verdachts, dan volgt de één snel achter de ander (foto 7). Bij het minste geluid echter
stuift het merendeel weg, terwijl een enkeling haastig nog wat eet of aarzelend onderweg
blijft zitten. Bij groot alarm wordt het echt dringen (foto 8).
We nemen aan dat de ratten sterk gebonden zijn aan hun gebruikelijke voerplaats zoals
hier de meelton.
Toch is het merkwaardig dat de ratten wéten waar het voedsel is, zelfs al ligt het de volgende dag ergens anders; zij zullen zich dan niet meer op de oude voerplaats laten zien. Ditzelfde constateerde ik bij bruine ratten op de vuilnisstortplaats van Sittard, destijds gelegen bij Tudderen.
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Proeven
Reeds lange tijd had ik de wens de reacties van ratten op vreemde voorwerpen na te gaan
en fotografisch vast te leggen. Hierin ben ik, wat de reacties op klemmen betreft, slechts
ten dele geslaagd èn wegens tijdgebrek èn doordat ik urenlang tevergeefs op een bepaalde
opname moest wachten en de apparatuur weigerde dienst te doen. Na inspectie van de
batterij-contacten heb ik opnieuw 1,5 uur gewacht tot een rat zich weer meldde: doch ook
toen weigerde de apparatuur.
Intussen begon het dag te worden en daarmee kwam de oplossing: de ratten bleken de kabel van de electrische ontspanner te hebben doorgeknaagd. Vrijwel de gehele nacht had ik
met een drukknopje en een loos eind draad in mijn hand zitten wachten!
Allereerst heb ik getracht na te gaan hoe de rat reageert op een recht boven zijn pad
(varkensschot) opgehangen doosje op 22 cm hoogte. Een oude rat passeert aanvankelijk
rustig, daarna vlucht hij in paniek. Op 14 cm hoogte is het voorwerp een inspectie waard
(foto 9), waarop na accoordbevinding het leven zijn normale loop herneemt.

Ajb. 8
Ajb. 9

Ajb. 10

10

11

Klemmen
Gewerkt werd met het bekende rattenplankje: een nieuw exemplaar, geplaatst op het
muurtje nabij de stijl met de grootste afdaalfrequentie.
Met grote voorzichtigheid wordt dit nieuwe voorwerp benaderd. Om de ratten te lokken,
werd wat lokaas voor de klem gestrooid, om de langs de stijl afdalende ratten sneller aan
de klem te laten wennen (foto JO). Van een geheel andere zijde kwam echter een rat langs
de muur omhoog, die hoogst verbaasd bleek als gevolg van de plotselinge confrontatie met
een stuk menselijke techniek.
Wat ik reeds vroeger had waargenomen en waarop ik nu hoopte, gebeurde.
Heel voorzichtig wordt de nieuwe klem benaderd (foto 11). Uiterste spanning verraadt de
rat (foto 12).
Na de eerste "klemnacht" overwinnen de ratten langzamerhand hun schuwheid, ook omdat
de klem niet scherp was gesteld.
In de derde nacht vallen de klappen (foto 13). Het geeft een gevoel van spijt, want er is
reeds iets van een relatie tussen de dieren en de observator ontstaan; verrijking van onze
kennis maakt een en ander echter noodzakelijk.
De klem werd voorzien van een elektrisch kontakt, zodat hij de electronenflitser rechtstreeks bediende, terwijl de lens van het foto-apparaat voorzichtig werd geopend tegen de
tijd dat een rat zich meldde.
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De bedoeling was, de reactie van de rat tijdens het dichtklappen van de klem na te gaan.
Met veel moeite maakte ik een opname ( 1/ 2000 sec.), die het moment weergeeft dat de rat
geraakt wordt door de klembeugel, waarbij zijn haren overeind komen (foto 14). Soms
wordt een rat alleen maar geraakt en schreeuwt het dan uit. Veelal duurt het enige tijd
(max. 1 minuut) eer de rat in de klem sterft.
Dan komt een moment waarop de gestorven rat bezoek krijgt van een soortgenoot. Deze
is nog niet bij de klem of hij vlucht razend snel. Een tweede gaat er met een vaart langs.
Het zijn reacties die bij hun gedrag horen. Tijdens vroegere waarnemingen werden bij
bruine ratten soortgelijke reacties gezien. Door een dergelijk onstuimig gedrag proberen
de dieren eventuele reacties uit te lokken, mogelijk van hun kameraad in de klem - een
geheel vreemde situatie voor hen - mogelijk ook van in de nabijheid zijnde mensen of van
de voor hen zichtbare apparatuur.
Dan wordt het gedrag rustiger. Een grote rat komt behoedzaam naderbij en ruikt aan de
dode, enkele malen schichtig (foto 15). Het waren juist deze scènes die door de ratten
gesaboteerd werden: zij hadden de kabel van de electrische ontspanner doorgeknaagd.

De opname-apparatuur
Voor degene, die het technische aspect van het nachtelijke fotowerk interesseert, zij vermeld dat gewerkt werd met een Mamiya C 33 professional 6 x 6 camera met de optieken
van 8 en 16 cm.
De belichting werd verzorgd door middel van 2 electronenflitsers, terwijl voor dit doel een
speciale electrische magneet-ontspanner met 10 m kabel werd gebruikt.
Men zal zich afvragen hoe het mogelijk is om in zo'n kort tijdsbestek zoveel fotomateriaal
te maken. Meestal vormen een paar foto's per nacht al een grote buit. Ik herinner me hoe
de P.D.-fotograaf (P.D. = Plantenziektenkundige Dienst; red.) en ik eens twee nachten gewaakt hebben om één foto te maken. Het aantal personen speelt hierbij wel een rol; hoe
meer er zijn des te meer gepraat, geluiden en onrust. Om goed te slagen kan men het beste
alleen zijn met de ratten. Een tweede faktor die in Riethoven meewerkte was het weer. Alle
nachten waren warm, dus waren de zwarte ratten aktief.
En last but not least, ondervond ik bijzondere medewerking van de eigenaar van het bedrijf, de heer Tops. Hij zorgde voor het vroegtijdig voeren van de varkens en hielp ook
bij andere voorbereidingen. Een woord van welgemeende dank is hier zeker op zijn plaats.
De rattenpopulatie kunnen we niet meer dank zeggen voor haar medewerking. Zij is ter
ziele.
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In vorige nummers van ons blad zijn de volgende artikelen over het gedrag van zwarte
ratten gepubliceerd:
,,Territorium-verdediging door zwarte ratten"; 1954, no. 2.
,,Waarnemingen over het gedrag van de zwarte rat"; 1955, no. 2.
,,Territoriumgedrag van bruine en zwarte rat" (I en Il); 1970, no. 1 en 1971, no. 1.
Redaktie
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