't ropische
(foto: H et

1'atte nvlo,
Spectrum,
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Wij vestigen er Uw aandacht op, dat
regelmatige toezending alleen geschiedt aan de leiders van de gemeentelijke rattenbestrijding, opgeleid door
de Plantenziektenkundige Dienst, en
aan die personen of instanties, die te
k ennen geven op geregelde toezending
prijs te stellen.
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Heeft

de

bruine rat,

zwarte rat in
West-Europa verdrongen?

Het is een algemeen bekend feit, dat
sedert de middeleeuwen de vreselijke
ziekte, de pest, die wij hier gelukkig
nog slechts van naam kennen, niet meer
in West Europa is opgetreden.

Bij de voorplaat: bruine rallen
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Zoals bekend, is pest een rattenziekte
die door de pestvlo (Xenopsylla cheopis)
wordt overgebracht. De vlooien verlaten
een aan pest gestorven rat en zoeken een
nieuwe gastheer. Gewoonlijk is dat weer
een rat, doch het kan ook een mens zijn,
al blijven zij meestal niet bij de mens.
Bij de voedsel opname kan zo'n met
pestbacillen geïnfecteerde vlo zijn gastheer besmetten.
Speciaal de zwarte rat (Rattus rattul),
de huisrat, is als pestrat bekend. Door
zijn aanwezigheid in menselijke nederzettingen, wij mogen wel zeggen door
zijn gebondenheid in West Europa aan
menselijke nederzettingen, is hij degene
die verantwoordelijk moet worden ge-

steld voor de pestepidemiën in de middeleeuwen.
Men schrijft nu het verdwijnen van
de pest in West Europa wel toe aan de
sterke achteruitgang in verspreidingsgebied en in aantal van deze zwarte rat
vanaf het begin van de 19de eeu·w. Niet
alleen van het vaste land, doch ook uit
Engeland, overal vindt men gegevèns
uit die tijd betreffende een vermindering
in aantal, zoniet een geheel verdwijnen
van deze soort. Slechts op enkele verspreide beperkte gebieden bleef het dier
aanwezig, o.a. in een aantal havenplaatsen. De mening, dat de achteruitgang
van de zwarte rat in dit gebied tot gevolg heeft gehad dat de pestepidemiën
zijn verdwenen, wordt zeker niet algemeen gedeeld. Het is intussen wel bekend, dat hoewel zeer sporadisch, in
enkele grote havensteden sedert dien
toch nog gevallen van pest bij de mens
zijn voorgekomen, doch deze zijn nooit
aanleiding tot een epidemie geworden.

Zwarte rat, Rattus rattus

Wij willen hier eens nagaan of de
bruine rat voor de verdwijning van de
zwarte verantwoordelijk moet worden
gesteld. Onze eerste vraag is of inder•
daad de bruine rat sterker is. B a u m •
,g a r t (1904) besprak uitvoerig een
aantal eigenschappen van beide rattensoorten en toonde aan dat de bruine rat
bij een treffen vrijwel steeds de meerdere
zal zijn van de zwarte. Dit werd bevestigd indien exemplaren van beide soorten
in een beperkte ruimte werden gebracht.
De zwarte rat beweegt zich echter
sneller en springt en klimt beter dan de
bruine. Het is derhalve reeds de vraag
of het onder natuurlijke omstandigheden
in de meeste gevallen wel tot een treffen
zou komen. In de tweede plaats vragen
wij ons af of de gegevens van de binnendringing en verdwijning wel juist zijn.

Bruine rat, Rattus norvegicus

De vermindering van de zwarte rat
valt in tijd ongeveer samen met de opkomst en verspreiding van de bruine
rat (Rattus norvegicus) in West Europa.
Men vindt hierover meestal een verwijzing naar Pa 11 as (1831), die vermeldt
dat in 1727 en volgende jaren, grote
troepen bruine ratten vanuit Azië Europa
binnenkwamen. Volgens een door velen
aangenomen theorie zouden zij de zwarte ratten actief en door concurrentie ook
passief hebben teruggedrongen, zodat
deze laatste daarom nu nog slechts in
hoofdzaak tot een aantal refugia beperkt
zouden zijn. De bruine rat zou zo dus
de oorzaak van de verdwijning van de
pestepidemiën kunnen worden genoemd.
2

Zeker is wel dat de zwarte rat zich het
eerst vanuit het zuiden en zuidoosten, al
of niet met medewerking van de kruisvaarders, in Europa heeft gevestigd en er
daarna zeer algemeen voorkwam. Ook
is wel zeker dat vooral gedurende de 19e
eeuw deze soort zeer sterk in aantal
achteruit ging, zo zelfs dat van zeldzaam kon worden gesproken.
De bruine rat is zeker later in West
Europa algemeen geworden. Het is echter in de eerste plaats reeds de vraag of
de 18e eeuw wel juist is als tijd van de
grote invasie of verspreiding van de
bruine rat, zoals hiervóór werd vermeld.
Stein i ge r (1952) geeft een afbeelding van een rat uit een publicatie van
Ge s n er in 1553. Deze afbeelding
lijkt, volgens S t e i n i g e r, te veel op
een bruine rat, dan dat het een foutief
getekende zwarte zou kunnen zijn. (algehele habitus, oren, staart zijn typisch).
H et is daarom waarschijnlijk dat de bruine ratten reeds lang voor 1700 in Europa
aankwamen. In dit licht bezien is het
dan niet duidelijk waarom de strijd tegen

de zwarte ratten niet eerder zou zijn
aangebonden. Want het staat wel vast,
dat de zwarte ratten bij het begin van de
negentiende eeuw nog zeer algemeen waren.
Indien een zo volledige verdringing
zou hebben plaats gehad, ligt het 'Voor de
hand te veronderstellen dat beide diersoorten eenzelfde biotoop bewonen en
een vrijwel gelijke voedselkeuze hebben.
Dit is, zoals bekend is, niet het geval;
bouw en levenswijze van beide soorten
vertonen belangrijke verschillen die op
zichzelf al op voorkomen in ongelijke
biotopen wijzen. Zo loopt, springt en
klimt de zwarte rat veel beter dan de
bruine, terwijl deze laatste uitstekend
graaft en zwemt wat de zwarte niet of
alleen gedwongen doet. R. rattus geeft
de voorkeur aan een naar verhouding
droge en warme omgeving; de betrekkelijk geringe waterbehoefte vergroot zijn
kansen bij verblijf op schepen. R. norvegicus heeft een groter vochtbehoefte. Deze soort gaat vooral in de schemering,
doch ook wel overdag op voedsel uit.
terwijl de zwarte rat in hoofdzaak een
nachtdier is. De zwarte rat is van origine een boomdier. althans verwante
vormen leiden in het meditterrane gebied een boombewonend bestaan. Hieraan aansluitend zoekt de huisrat zijn
woongebied veelal in de bovenste verdiepingen van huizen, schuren en opslagplaatsen, terwijl de bruine rat in
het algemeen kelders en fundamenten
van gebouwen bewoont, dus waar het
vochtig is en waar kan worden gegraven.
Deze soort wordt bovendien ook veel in
de vrije natuur gevonden, bv . . aan de
oevers van beken, plassen, kanalen e.d.
R. rattus is zoals wij reeds zeiden, in
Europa meer dan R. norvegicus sterk gebonden aan menselijke nederzettingen,
zeer zeker niet in het minst vanwege de
grotere warmtebehoefte van de soort.
Beide soorten zijn alles-eters, de zwarte
eet echter vooral plantaardige kost, o.a.
granen. De bruine rat is veel meer dan
de zwarte op dierlijk voedsel ingesteld.

Biotoop van. d e zwarte rat; looppaden langs een

dakbalk

Biotoop van de l;ruinc rat; looppaden langs een

sloot

De beide rattensoorten zijn dus maar
op beper~te schaal voedselconcurrenten
en bewonen dus gewoónlijk niet hetzelfde
biotoop. Waar ze, en dat komt veel voor,
in elkaars nabijheid leven, vindt men ze
naast elkaar ieder in eigen milieu, elkaar
meestal ontwijkende. In voldoende ruime
verblijfplaatsen met voor beide soorten
het gewenste milieu, zou men ze zelfs
naast- elkaar kunnen houden. Zonder de
verdringing door de bruine rat voor alle
gevallen te willen ontkennen mogen wij
op deze gronden toch wel zeggen, dat
het zeker niet de belangrijkste factor voor
de achteruitgang van de zwarte is geweest. Wat was dan wel de oorzaak van
de sterke achteruitgang van R. rattus?
3

o,,./e /,oerderii (foto /kiele Mii, Arnl,em)

Nieuwe boerderij (foto Heide Mi;. Arnhem)
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J i rsi k (1955) vermeldt, dat in de
Sovjet Unie op het platteland geen teruggang van R. rattus werd geconstateerd
"omdat" de dorpen grotendeels van hout
zijn opgetrokken.

pen doch ook per spoor. Veel meer dan
de bruine laat de zwarte rat zich vervoeren; op zeeschepen schijnt hij praktisch alleen voor te komen. Maar het
gaat hier niet om de nieuwe aanvoer,
waarvan trouwens dan ook nog zou
moeten worden aangetoond, dat deze
wel tegen de bruine rat zou zijn opgewassen, doch om de autochthone zwarte
ratten-bevolking in West Europa, die
onafhankelijk van aanvoer van buiten af
tot uitbreiding komt (Mat hes on).
J i rsi k's stelling (1955), dat een ras
R. rattus f rugivorus zou zijn binnengekomen en de plaats van het oorspronkelijke ras (R. rattus rattus) zou hebben
ingenomen, doordat het behalve opge-wassen tegen de bruine rat, ook beter
aan de moderne huizenbouw zou zijn
aangepast, verklaart het toenemen der
oorspronkelijke populaties niet. Indien
de bruine rat de oorzaak van de verdwijning van de zwarte zou zijn, is de nieuwe
uitbreiding van laatstgenoemde niet goed
te begrijpen. En als de gewijzigde huizenbouw dus inderdaad de hoofdoorzaak is
van het verdwijnen van R. rattus, dan
moet bij de huidige uitbreiding van deze
soort, of de rat zich aan die gewijzigde
bouw hebben aangepast, of de bouwwijze moet zijn gewijzigd of zich wijzigen
in een voor de zwarte rat gunstige zin.

Tenslotte is er nog een reden waardoor de verdringing door de bruine rat
al heel weinig aannemelijk wordt en die
tevens de grote invloed van de bouwwijze van huizen, schuren, opslagplaatsen,
enz. en andere cultuuruitingen op de
verspreiding van de zwarte rat aantoont.
Sedert de laatste tientallen jaren wordt
namelijk algemeen een uitbreiding van
het areaal van de zwarte rat waargenomen. Deze uitbreiding heeft zowel op het
vaste land van Europa als op de Brirse
eilanden plaats. Velen schrijven haar toe
aan de vooral tijdens beide wereldoorlogen plaats gehad hebbende transporten
vanuit zuidelijker streken (Middellandsezeegebied), in hoofdzaak door zees che-

Dit laatste is zeker het geval; M a t h es o n haalt aan, dat in San Francisco
na de grote brand in 1906 in het herbouwde stadsdeel vooral R . rattus voorkwam en in de wijken daarbuiten praktisch niet. De moderne dakbeschietingen
leveren gunstige woongelegenheden, de
centrale -verwarmingen geven de zo nodige warmte in een groot gedeelte van de
gebouwen, radioantennes en telefoonleidingen geven de zwarte rat, koorddanser
bij uitnemendheid als hij is, vele nieuwe
toegangswegen. Gebruik van keukens
ook op zolders, door het woning tekort,
geven nieuwe voedselbronnen op juist
voor de zwarte rat geschikte plaatsen. De
bruine rat kan van dit alles door zijn
aard veel minder voordeel trekken.

De oorzaak van die achteruitgang
moet zeer zeker gezocht worden in de
wijzigingen die zich aan het biotoop voltrokken, nl. door de wijzigingen in
bouwtrant. Het gaandeweg verdwijnen
van de bouten en lemen gebouwen der
middeleeuwen, met hun strooien of rieten
daken, met hun vele warme schuilhoeken
en de vervanging daarvan door de koude
stenen of betonnen bouwsels zonder
schuilplaatsen, is voor de zo zeer op de
menselijke behuizing ingestelde soort bijna noodlottig geworden. Als zuidelijke
immigrant is de zwarte rat gevoelig voor
een guur klimaat. Ongunstige perioden
konden in de naar verhouding warme
gebouwen zonder bezwaar worden doorstaan. In een studie over de verspreiding
van de zwarte rat in Z.W. Duitsland stelde V o ge 1 (1953) vast, dat naast het
klimaat en de aard der daarbij verbouwde gewassen vooral de bouwwijze van de
boerderijen, enz. ook nu nog bepalend
is voor het voorkomen, en zeker niet de
aanwezigheid van de bruine rat. die in
dat gebied overal voorkomt.
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Resumerende constateren wij dus:
De bruine rat was vermoedelijk al
heel lang in Europa en dat zonder
de zwarte te verdringen.
De soorten bewonen een vers·chillend biotoop en zijn slechts gedeeltelijk voedselconcurrenten, alleen in
de randgebieden is c'oncurrentie
waarschijnlijk. Overigens worden ze
regelmatig dicht in elkaars buurt, gewoonlijk ieder in eigen biotoop aangetroffen.
Door de wijzigingen in bouwwijze
en materialen werd gedurende de
negentiende eeuw op vele plaatsen
het milieu voor de zwarte rat ongeschikt gemaakt, waardoor de soort
zeer sterk werd beperkt in zijn
areaal.
De laatste decenniën rbreidt de zwarte rat zich wederom uit. Hoewel

men wel aanneemt, dat dat in hoofdzaak aan immigratie te danken is,
breiden ook de bestaande populaties
zich uit.
5. Wederom veranderen de bouwwijzen, doch nu in een voor de zwarte
rat gunstige zin en ook is er een
aantal gunstige cultuurverschijnselen. Dit moet wel de belangrijkste
reden voor de uitbreiding zijn.
6. Indien de pestepidemiën inderdaad
met de zwarte rat verdwenen zijn, is
het zaak de tegenwoordige uitbreiding nauwkeurig te bestuderen en zo
mogelijk ongedaan te maken.
De in de titel gestelde vraag dient dus
ontkennend te worden beantwoord.
Gaarne betuig ik hier mijn dank aan
Dr. A. van Wijngaarden voor zijn hulp
bij het verzamelen van gegevens.
F. E. Loosjes
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Iets over de organisatie van de rattenbestrijding te Rotterdam.
Tot voor enkele jaren werd er aan de
rattenbestrijding te Rotterdam slechts in
zoverre aandacht besteed, dat binnengekomen klachten van particulieren en
firma's werden behandeld. Dit aantal
klachten was echter van vrij geringe omvang, zodat deze hoogstens voor één man
van de Ontsmettingsdienst gedurende een
paar dagen per week werk opleverden.
Er was een bescheiden crediet - niet
meer dan f 2500.- - beschikbaar om
de kosten van deze werkzaamheden te
dekken.
Vergelijken wij deze activiteit op het
gebied der rattenbestrijding met die van
thans, dan ziet men, dat de werkzaamheden van de Ontsmettingsdienst op dit
gebied wel zeer sterk zijn toegenomen,
hetgeen vooreerst blijkt uit het feit, dat
het toegestane crediet voor het jaar 1954
f 30.000.- bedroeg. De toename van
de activiteit is in werkelijkheid echter
nog veel groter. De Ontsmettingsdi~nst
is namelijk mede overgegaan to1 rattenbestrijding op particuliere terreinen van
bedrijven van zeer uiteenlopend karakter, tegen een vaste vergoeding. _Aanvankelijk ging slechts een enkel bedrijfje

schoorvoetend tot een overeenkomst op
dergelijke basis over, doch door het
gunstige resultaat van onze bestrijdingswijze is deze organisatie uitgegroeid tot
een behoorlijk aantal overeenkomsten.
Het spreekt vanzelf, dat bij deze contracten de kosten door de opbrengsten
dienen te worden gedekt, zodat deze
werkzaamheden niet ten laste komen van
het van gemeentewege verstrekte crediet.
Bij de hulp aan de burgerij is de
kwestie enigszins anders. Hier wordt het
standpunt ingenomen, dat iedereen die
overlast van ratten ondervindt, moet
worden geholpen, ongeacht of men Je
kosten kan vergoeden of niet. Dit met
het oog op het grote hygiënische, sociale
en economische belang van een doelmatige rattenbestrijding. De kosten van de
behandeling van de binnengekomen
klachten vallen dan ook onder het bovengenoemde crediet.
Voor de gecontracteerde rattenbestrijding en voor de behandeling van ontvangen klachten is een vaste man van de
Ontsmettingsdienst aangewezen, die van
een rijwiel met hulpmotor voorzien is.
Naast de hierboven genoemde twee
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