Inleiding

Territoriumgedrag
van bruine en zwarte rat
Uittreksel van het artikel "Beitrag zur Kenntnis der Verhaltensweise von Ratten, vergleichend dargestellt bei Rattus norvegicus und Rauus rattus" van Dr. H. J. Te 11 e
(W.-Duitsland) in het Zeitschrift für angewandte Zoologie , 53, Heft 2, 1966.

Daar het voor een efficiënte rattenbestrijding noodzakelijk is dat de bestrijder met de gewoonten en het gedrag van deze dieren bekend is, geven wij aan Dr. Telle's artikel, in excerpt, graag een plaats in ons blad.
In dit uittreksel zijn uitsluitend de hoofdstukken behandeld die met het territorium in verband staan, nl. over:
* bestandsd ich the id
* preferente verblijfplaatsen
* wisselsysteem
* grenzen
* gedrag binnen het territorium t.a.v. roedelgenoten
* territoriumverdediging.
Voordat we het woord laten aan Dr. Telle, geven wij eerst een korte omschrijving van het
begrip "territorium" en dan speciaal van dat van ratten; het is nl. moeilijk een algemene
definitie te geven die op territoria van alle diersoorten toepasselijk is.
Wanneer een rattenpaar zich ergens vestigt, zet het een bepaald terrein af, een gebied om het
nest waarop het zijn privé-aangelegenheden uitoefent: paren, verzorgen van de jongen, slapen,
eten, spelen. Het verschaft bovendien de nodige dekking en het wordt daarom nauwkeurig
verkend , zodat elke verandering. bv. verplaatsing van voorwerpen, direct wantrouwen wekt.
Het territorium wordt in bepaalde omstandigheden tegen vreemde soortgenoten verdedigd.
Redaktie "Rat en Muis"

Bij een zo veelomvattende studie als die van het territoriumgedrag, blijven nog tal van vragen
onbeantwoord; ook t.a.v. ratten. i.c. de bruine (riool-)rat en 1warte (huis-)rat is dit het
geval.
.
Vaak moet men bij deze twee soorten volstaan met waarneming in het laboratorium, doch
dan dient men erop bedacht te zijn de uitkomsten niet zonder meer op wilde soortgenoten
van toepassing te verklaren. M.a.w. een bepaald gedragspatroon van dieren in het laboratorium mag niet altijd onvoorwaardelijk als typisch ook voor de andere categorie worden
aangemerkt.
Dit wordt wel eens over het hoofd gezien, omdat men het veelzijdige aanpassingsvermogen
van de rat buiten beschouwing laat en daardoor de invloed van een aantal in het vrije veld
remmend werkende faktoren uitschakelt. Natuurlijke vijanden bv. ontbreken in het laboratorium en ook de gevaren, inherent aan het voedsel zoeken, zijn daar geëlimineerd (Peus,
1954). De aan deze gevaren gekoppelde aktiviteiten verdwijnen in gevangenschap en de daardoor vrijkomende potentie wordt t.b.v. andere gedragsfacetten aangewend. Zo kunnen
sexueel gedrag (Hediger, 1944) en onderlinge gevechten zich openbaren in een mate, die in de
vrije natuur onbekend is. Die gevechten duiden ogenschijnlijk op rangordetwisten, doch
blijken in wezen op een (verkapte) territoriumverdediging te berusten (Remane, 1960).
Bovendien werd bij in gevangenschap levende bruine ratten een verhoogde speelaktiviteit
geconstateerd alsmede een neiging tot g e m e e n s c h a p p e I i j k handelen, bv. bij
het fourageren, de verzorging van het kroost en de territoriumverdediging.
Hoewel dus t.a.v. de interpretatie van laboratorium-waarnemingen een zekere mate van
reserve geboden is, wordt hiermee aan hun waarde geenszins te kort gedaan. 1)

Bestandsdichtheid
Om het bovengenoemde risico zoveel mogelijk te ondervangen, werden in de periode van juni
1952 - mei 1964 in verscheidene gebieden van Duitsland waarnemingen verricht uitsluitend
aan in 't wild levende ratten: 17.871 families van de bruine rat en 341 van de zwarte rat.
Een onderzoek van 38 roedels met een totale sterkte van 1024 bruine ratten, leidde tot vaststelling van de volgende klassificatie t.a.v. de roedelgrootte:
1- 10 bruine ratten : zeer zwak
zwak
Il - 20
21- 50
middelsterk
sterk tot zeer sterk
51 - 100
boven 100
zeer sterk tot extreem.
De hierbij gevolgde, in 1942 door Chitty beschreven lokaas-methode bestond in het overvloedig uitleggen van tarwekorrels op rattenverblijfplaatsen en wel zó lang tot de dagelijks
geconsumeerde hoeveelheid korrels constant bleef. Volgens Chitty kan men er dan zeker

1) Deze uitspraak wordt nog verduidelijk! door hel volgende citaat uit "The senses of animals" van Harrison
Matthews and Knight ( 1963):
"Soms trekt men verkeerde conclusies, doordat men te weinig weet van de dieren in het wild~ ondcrz.ockingen aan

dieren in gevangenschap mogen niet argeloos worden geaccepteerd, omdat de omstandigheden waaronder zulke

dieren leven. zo heel anders zijn dan dî~ in hun natuurlijke omgeving. Kent men echter de meest fundamentele
behoeften en gedragingen van de dieren in hun normale milieu. dan is de kans op vergissen veel kleiner wanneer

men werkt met dieren in gevangenschap: m.a.w. de interpretatie van het gedrag van het dier in gevangenschap zal

Zwarte ratten in
waarnemingshouding
(foto Milieu-Hygiëne)
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juister zijn.
.
.
Dat gedrag is niet volslagen anders, maar bepaalde handelingen worden soms in de ongewone omgevrng zodanig
verricht. dat ze niet als normaal worden herkend. De gcwij,igdc omstandigheden roepen een soort "vervangend"
gedrag op d,~t misleid.end kan zijn. hoewel het in i"'c;,cn volkomen norma~I is. He t_ m~ct echter g~1ien worden in _h~t
licht van enige kennis over de achtergronden van het gedragspatroon in het wild.
Redakt1e "Rat en Mms .
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van zijn dat nagenoeg alle in de omgeving van de voerplaats levende ratten van de tarwe
hebben gegeten.
Met het oog op een bezwaar van Steiniger (1952: meningsverschil over het door een rat geconsumeerde dagrantsoen tarwe), werd deze methode in zoverre herzien dat men i.p.v.
tarwe een mengsel van maismeel (75%) en havervlokken (25%) gebruikte, dat door de ratten
vlotter werd opgenomen en bovendien niet kan worden versleept. Mocht niettemin toch
twijfel bestaan over de vraag of alle roedelgenoten metterdaad de geprepareerde voerplaatsen bezoeken, dan kan een eenvoudig hulpmiddel worden toegepast: aan het lokaas
wordt een bepaalde kleurstof toegevoegd, die ook de excrementen kleurt. Zolang men dus
ongekleurde uitwerpselen vindt, hebben nog niet alle ratten va n het aas geproefd.
Kleurstoffen die door de darmbacteriën worden ontleed of een smaakwerende werking
l:\ebben, zijn uiteraard onbruikbaar.
Deze gang van zaken maakte het tevens mogelijk de dagelijkse v o e d s e I o p n a m e
van bruine ratten vast te stellen.
In de klassen 1, 2 en 3 (dichtheid tot 50 dieren) werd, bij een gemiddeld lichaamsgewicht van
150,5 gr., per rat per dag gemiddeld 16 gr. lokaas geconsumeerd. Bóven dit gewicht bedroeg
de opname per dag 9.4% van het lichaamsgewicht, hetgeen overeenstemt met de resultaten
van Beeker ( 1951 ): ongeveer 10% van het lichaamsgewicht.
Bij zwarte ratten kon deze methode niet worden gebruikt, aangezien niet alle dieren regelmatig bij het uitgelegde lokaas kwamen. Er bleef niets anders over dan de ratten te vangen.
Duidelijk kwam bij dit onderzoek de gemiddelde roedelsterkte van beide rattensoorten naar
voren. De zwarte rat komt bij ons (Duitsland; redaktie) het meest voor in roedels tot 60 dieren
(88%). Bruine ratten daarentegen leven in roedels van uiteenlopende sterkten: 16% had een
dichtheid tot 20 dieren, 39% tussen 21 en 60, 21 % van 60-100 en 24% bestond uit meer dan
100 individuen.
Tevens kon worden vastgesteld dat bruine ratten in de onmiddellijke nabijheid va n de mens
even sterke roedels vormen als in het vrije veld. Zwarte ratten tonen, bij toeneming van de
bestandsdichtheid, de neiging meer groepen te vormen (nestzones). Komt een huisrat per
abuis in een ander nest terecht, dan keert hij vlug naar zijn eigen nest terug zonder dat dit
met vechten gepaard gaat. Ook vreemde ratten kunnen meestal ongestoord een plaats in het
territorium vinden, daar zij doorgaans eerst lege nesten bezetten.
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er direct buiten). Genoemde binding houdt verband met de afkeer van fourageren over grotere
afstanden. Toch houden zwarte ratten ·s zomers hun domicilie soms buitenshuis; van de 212
roedels (zie tekening) waren het er in de zomermaanden van 1961 acht. Vijf bewoonden brandhoutstapels, 2 hadden zich tussen planken genesteld, terwijl de achtste familie de buiten
opgestelde legnesten van een kippenhok had bezet. Volgens Klaiber waren alle 8 roedels in de
winter 1961 / 62 ve rdwenen.
Ook Becker (1952) vermeldt de aanwezigheid van zwarte ratten buiten, o.a. in mesthopen.

0 = Bruine ratten: 3829 roedels
1 =Zwarteratten: 212 roedels
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Vrije veld

Gebouwen

30

20
Preferente verblijfplaatsen
Om hierover meer exacte gegevens te verkrijgen, werden van 1952-1962 in totaal 3829
families van bruine- en 212 van zwarte ratten geobserveerd, waarbij rioleringen e.d. milieus
buiten beschouwing werden gelaten.
Van de eerste soort bleek 53% de voorkeur te geven aan natte milieus, gelijkelijk verdeeld
over milieus binnen en buiten gebouwen (resp. 27 en 26%).
In het vrije veld is de belangstelling voor droge objecten duidelijk geringer. Hier - waar een
vrije keus bestaat - leggen bruine ratten een uitgesproken voorliefde voor een waterrijke
omgeving aan de dag, ook als het voedselaanbod ter plaatse niet gunstig is. De dieren zien
er in zo'n geval niet tegen op om dagelijks vanuit hun woonplaats een veraf gelegen voedselbron te bezoeken, maximaal zelfs enkele kilometers (Steiniger, 1950; Telle).
Binnenshuis liggen de verhoudingen anders: hier verblijven bruine ratten in ongeveer gelijke
mate op droge en minder droge plaatsen; hoewel het ook voorkomt dat in de drogere woninggedeelten ratten nestelen (ruimten tussen verdiepingen), terwijl de vochtige ratvrij blijven
(kelders). De zwarte rat daarentegen leeft bijna uitsluitend binnen en zoekt daar als regel de
droge gedeelten op. Als typisch gedragskenmerk valt daarbij de sterke binding tot de onmiddellijke nabijheid van de voerplaats op die, anders dan bij de bruine rat, binnen het territorium ligt (in 181 van de onderzochte 212 roedels; bij de overige bevond de voerplaats zich
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Verdeling van bruine- en zwarte ra11enroedels naar hun verbliifplaatsen 1952-1962 in Duitsland (zonder riolerinien e.d.).
A = holen aan hel water, greppels en dijken. B = holen in overige
vrije veld, volledig blootgesteld aan weersomstandiiheden. C =
holen in het vrije veld, bij regen in het algemeen drooi (houtstapels, aardappelkuilen, graanmijten, mestvaalten e.d.). D = holen
in gebouwen, vochtig (bv. varkensstal/en, kelders). E = holen in gebouwen, droog (bv. woonruimten, droge kelders, droge veestallen,
ruimten onder vloeren). F = holen in gebouwen, droog en wisselende
temperawren (bv1pakhuizen, zolders, vlieringen).
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Wisselsysteem; territorium grenzen
Zwarte ratten leggen in hun territorium veel meer wissels aan dan bruine: een net van
looppaden, merendeels dicht bij plaatsen waar de rat naar boven kan komen (dakbalken,
schoorstenen e.d.). Behalve de wissels beschouwen de dieren ook de daartussen gelegen
ruimten als hun privé bezit. Het territorium van de bruine rat bestaat praktisch alleen uit
de looppaden en hun naaste omgeving.
Duidelijk manifesteert zich dit verschil in de reakties t.a.v. in het territorium gebrachte
vreemde soortgenoten. Bruine ratten vallen deze slechts aan wanneer de indringers zich op de
looppaden bevinden of een nest betreden; zwarte daarentegen verv?lgen ~ok in~ringers die
zich buiten de looppaden ophouden. Daar bruine ratten uitermate meuwsg1eng z1Jn (Lo~enz.
1958), komen ze nogal eens van de bestaande wissels af om zich op aangrenzend terrein te
oriënteren. Komen ze echter ook maar enkele decimeters buiten een looppad, dan wordt de
omgeving eerst terdege verkend.
.
Reeds in 1950 wees Eibl- Eibesfeldt erop dat de bruine rat zijn looppaden op onregelmatige
afstanden markeert met urine: ,,reukvlaggen" ter afbakening van het territorium.
In kleine roedels houden bruine ratten zich star aan hun wissels, hetgeen door het volgende
experiment (1957) duidelijk werd aangetoond.

Wissel bruine rar ( Foto Milieu-Hygiëne)
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Onder de in gebouwen geobserveerde 877 bruine ratte11 telden
we 18 kleine roedels, die met
enkele wissels aan die van een
ander bruine rat-roedel grensden;
een klein voorwerp (balk, plank)
vormde steeds de scheiding.
Om na te gaan of tussen beide
families een relatie bestond,
werd er één d.m.v. cumarinelokaas verdelgd. De opname van
het lokaas, dat uitsluitend op de
wissels van het bewuste roedel
was gedeponeerd, toonde aan
dat we inderdaad met 2 verschillende populaties te maken hadden: alleen de langs deze wissels
lopende dieren namen het lokaas
op en stierven. Direct na het
vrijkomen van het territorium
vingen wij 6 bruine ratten uit
een roedel dat enkele km van
ons object verwijderd was,
merkten ze en brachten ze in
het onbezette territorium.
Zonder dralen namen de nieuwelingen de bestaande wisse ls in
gebruik, hoewel ze aanvankelijk
ook wel op die van de buren
terechtkwamen. Deze verdedigden echter hun looppaden zo fel,
dat de indringers zonder uit-

zondering tot de aftocht werden gedwongen. Buiten de wissels verdroegen beide partijen
elkaar wel en na ee n wee k werden de buurpaden niet meer gebruikt.
Van een vermenging van beide roedels was evenwel geen sprake; latere experimenten in
1959, 1960 en 1961 bevestigden deze waarneming.

Gedrag in het territorium
Bruine ratten onderhouden, ook buiten het nest, een nauw contact met ell<aar. Grote nesten
verlaten ze vaak met z'n tweeën en op de voerplaats eten ze dicht aaneengedrongen. Bruine
ratten zijn typische "contactdieren" (Hediger, 1942; Barnett, 1958).
Zwarte ratten daarentegen vermijden, zodra ze als volwassen dieren het nest verlaten, een
nauw lichamelijk contact. Steeds wordt een zekere afstand tot de soortgenoten bewaard; ze
zijn contactschuw. Alleen in bijzondere omstandigheden (koude wintermaanden bv.) verdwijnt
deze schuwheid tijdelijk.
In grote roedels hetzelfde verschil: de bruine rat contactdier, de zwarte niet. De grotere
nesten van de laatste worden doorgaans door moeders en jongen bewoond, terwijl mannetjes en kinderloze wijfjes afzonderlijk in kleinere nesten leven (nestzones).
Volgens waarnemingen wordt bij in 't wild levende bruine ratten een territorium meestal
uitgezet door 3-5 dieren van 150- 200 gr., die niet verwant behoeven te zijn. De door hun
nakomelingen gestichte kleinere groepen verded igen hun territorium omdat de leden va n
dergelijke families elkaar kennen (Steiniger, 1950; Eibl-Eibesfeldt e.a., 1958). Dit blijkt
o.m. hieruit dat
a. wijfjes doorgaans hun eigen kroost bij zich hebben;
b. bij z.g. keuzeproeven bruine ratten aan eigen jongen de voorkeur geven (Beach en Jaynes,
1956).
Bij het herkennen speelt de reuk de belangrijkste rol, hoewel volgens M unn ( 1950) het onderscheidingsvermogen van dit o rgaan vrij gering is. Het zou zich in hoofdzaak beperken tot de
geur van roedelgenoten en die van de urine-merken.
Toeneming van de roedelsterkte gaat gepaard met een verminderde impuls tot territoriumverdediging, omdat herkenning van de roedelgenoten dan niet goed meer mogelijk is: het
beperkte onderscheidingsvermogen van het reukorgaan belet de dieren inheemse en vreemde
soortgenoten uit elkaar te houden.
Een andere verklaring is dat in groot verband levende bruine ratten geen uitgesproken
starre territoriumdieren zijn. De Duitse benaming va n bruine rat, nl. Wanderratte (=trekrat; red.) is in dit verband tekenend; in grote roedels is het een komen en gaan van vreemde
elementen. Uit families waarvan de leden elkaar kennen, ontwikkelen 7.ich zodoende populaties
waarvan de roedelgenoten in " anonieme" relatie tot elkaar staan. Zulk een "anon·iem verband"
(Kramer, 1950) is bij bruine ratten algemeen: ca. 85% leeft in een dergelijke gemeenschap.
Een voordeel boven de kleine familie is, dat bv. ook in de herfst een toename van het bestand
mogelijk is (door toeloop van vreemde ratten), zodat ondanks de normale verliezen door
sterfte en verloop, de bestandsdichtheid onafhankelijk van de voortplantingsactiviteit,
gehandhaafd blijft.
Ook in grote roedels gaat overigens het familieverband niet geheel verloren. ln zeer grote
roedels troffen we bij bruine ratten heel vaak zg. moederfamilies aan, die we ook bij zwarte
ratten vermoeden: moeders met jongen en hoogdrachtige wijfjes in afzonderlijke ruimten.
Andere vertrekken bevatten zelden meer dan 10-15 dieren. In deze gevallen is het territorium
beperkt tot het nen.
Blijft de vraag of ook in kleinere roedels moeders met hun kroost afzonderlijke nesten
bezitten, die door de overige roedelgehoten worden geëerbiedigd zoals bv. bij huismuizen
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Van het gemeentefront

Wageningen (1)
Er zijn 290 verzoeken ingediend voor de bestrijding van ratten (in 1968: 389; red.). Om deze
objecten volledig ratvrij te maken zijn daarnaast 322 controlebezoeken afgelegd.
Onder de ratvrij gemaakte adressen waren onder meer 33 boerderijen. 1 pluimveebedrijf,
3 varkensbedrijven, 2 magazijnen, 9 rijksinstituten en voorts woningen. schuren, volières,
kippenhokken, slootbermen en de stadsgracht.
In goede samenwerking met diverse instituten zijn op grote schaal activiteiten ondernomen.
Het aantal p e r m a n e n t e v o e r p I a a t s c n op de terreinen is verhoogd van 30
tot 40 stuks (een navolgenswaardig voorbeeld! - red.). Regelmatig is hier haver met cumarine neergelegd.
Dit heeft goede resultaten opgeleverd, daar de opname van het lokaas steeds minder werd.
Er werden geen ratten meer gesignaleerd.
De aangebrachte voerplaatsen in de walkant van de gracht zijn met nog 4 stuks uitgebreid.
Deze oude gresbuizen, ingegraven in 1967, voldoen nog steeds aan de verwachtingen. Op deze
plaatsen wordt regelmatig bovengenoemd lokaas neergelegd, waarbij de opname steeds
minder werd, zodat er thans praktisch geen ratten meer worden waargenomen. De gemeentelijke vuilnisstortplaats, waar de begraafmethode (controlled tipping) wordt toegepast, is
ratvrij.

Uitkijkpost zwarte rat (Foto D. W. Langeve/d)

Voor de verdelging van de ratten werden door de gemeente in 1969 totaa l 550 kg haver, 14 kg
cumarinepoeder en 5 flessen slaolie beschikbaar gesteld. Het juiste aantal gedode ratten is
niet bekend.
Wageningen, juli 1970
(Mus musculus L.; Eibl-Eibesfeldt, 1950). Onze waarnemingen betreffende jongen van gelijke
grootte, die in kleine roedels in één nest werden aangetroffen, pleiten voor die veronderstelling.
Moederfamilies vinden we ook bij de veldmuis (Microtus arvalis Pallas).
Beperking van het territorium tot de plaats van het nest komt ook voor bij andere knaagdieren: hamster (Eibl-Eibesfeldt, 1953), muskusrat en eekhoorn (idem, 1958).
Bevinden de ratten zich bij plotseling opdoeme nd gevaar buiten het nest, dan vluchten ze er
pijlsnel weer in. Bruine ratten komen dan meestal spoedig weer te voorschtJn, zwarte houden zich echter geruime tijd schuil, vaak langer dan een uur. Zolang de waarnemer zich
rustig gedraagt, laten beide soorten zich door zijn aanwezigheid niet storen; dikwijls komen
ze zelfs vertrouwelijk in zijn nabijheid.
Slot volgt
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De directeur gemeentewerken
(bij afwezigheid) J. Kaat

Wageningen (2)
Op een boerderij in Wageningen huisden in de grote varkensschuren zeer veel ratten. Door
een goede samenwerking tussen de boer en de gemeentelijke rattenbestrijders, hebben veel
van die mee-eters het loodje moeten leggen.
In een der schuren werd in ruime mate haver met cumarinepoeder als lokaas uitgelegd.
Dit werd in grote hoeveelheden door het ongedierte verorberd en na ruim een week waren
al 74 dode ratten gevonden. Het varkensvoer dat voorheen in zakken in een schuurtje op de
grond werd opgeslagen, is daarna in een silo opgeborgen. Ook de biggenkorrels werden zodanig opgeslagen dat de ratten er niet bij konden. Het rattenleger moest op die manier wel
honger krijgen.
Opnieuw werd ruim cumarinehaver als lokaas neergelegd. De opname was ook nu zeer goed;
na de tweede week waren 135 rattenkadavers gevonden en in het hieropvolgende weekend
werden nog 19 (versufte) ratten doodgeslagen.
In een andere schuur van hetzelfde bedrijf, waar de oude cementvloer totaal ondermijnd was
door rattenholen, moest een nieuwe vloer•aangebracht worden.
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