Het sociale gedrag van
bruine ratten
Ratten hebben reeds lang onze aandacht. Vaak worden ze afgeschilderd als
agressieve mens- en dieronvriendelijke wezens die de meest verschrikkelijke
ziekten en rampen overbrengen. Maar als de schrijver van dit artikel ziet hoe twee vrouwelijke bruine
ratten in een kooi hun kroost bij elkaar voegen om daarna gezamenlijk hun 15 nakomelingen groot te
brengen, dan 'kan ik niet geloven dat het bovenstaande op waarheid berust'.
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'ZEGEVIERENDE MOORDENAARS'

OBSERVATIE

Ook gedragswetenschappers (ethologen) komen
tot andere conclusies, maar een onderzoeker als
Konrad Lorenz schreef over bruine ratten de
meest verschrikkelijke d ingen. Zinnen met
woorden als: moordspecialisten, ware monsters,
bloedige traged ies en zegevierende moordenaars zijn gebaseerd op artikelen van anderen en
doen geen recht aan de werkelijke gedragingen
van ratten in hun natuurlijke omgeving.

De meeste gedragingen van bruine ratten zijn bestudeerd onder laboratoriumomstandigheden: in observatiekooien of observatieruimten.
Ook in de observatieruimte van het KAD zijn ratten geplaatst: bruine
en zwarte ratten samen. Onder deze omstandigheden b leek dat beide
soorten zich niet direct mengen, maar dat er van agressie ten opzichte van elkaar geen sprake was. Dat zwarte ratten in het zuiden van ons
land weer steeds meer de plaats van bruine ratten innemen is bekend,
maar heeft waarschijn lijk een andere oorzaak clan agressie en verdringing.

BRUINE RAT
De bruine rat die wij kennen, is een aan de mens
en zijn omgeving aangepaste soort. Het woord
'cultuurvolger' is dan ook op zijn plaats. Reeds
in de veertiende eeuw was de bruine rat zeer
wijd verspreid en zo schadelijk dat men probeerde de rat uit te roeien. Waar de soort zijn
oorsprong heeft, is n iet direct bekend. Men
denkt dat de bruine rat vanuit Azië de rest van
de wereld heeft veroverd. Het is waarschijnlijk
dat de oorspronkelijke soort heeft plaatsgemaakt voor degene die wij nu kennen .

De beste manier om bruine ratten te bestuderen, is in het vri je veld
ofwel: in de na tuurl ijke leefomgeving van het clier. Een probleem hierbij is dat een groot deel van de gedragingen niet kan worden geobserveerd, omdat deze plaatsvinden in het donker of in het hol. Ook
populaties in gebouwen zijn niet altijd even goed te volgen.

WOONPLAATSEN , VOORRAADKAMERS
EN SCHUILPLAATSEN
H.J. Telle (1966) constateerde dat 40% van zijn onderzochte ratten
buitensh uis leefde en 60% binnen gebouwen. Buiten kiezen bruine
ratten voor vochtige plaatsen; in gebouwen kiezen ze ook voor

Links:
Een bruine
rat nestelt
op zolder
Rechts:
Jongen van
een bruine rat
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Deze bruine rat is 20 tot 30 cm groot en weegt
zelden meer dan 500 gram, meestal minder. De
staart is 17 tot 23 cm. In de natuur wordt deze
soort vri jwel nooit ouder dan 1 jaar. Gemiddeld
worden 6 jongen geworpen en duurt de draagtijd 21 dagen. Dit is gelijk aan de zoogtijd.
Als richtgetal kan een rat binnen een jaar voor
1800 (!) nakomelingen zorgen. Door sterfte,
verwerpen, onvruchtbaarheid, voedseltekort,
onvoldoende nestel- en schuilgelegenheid zal
dit aantal nooit worden gehaald. Wel geeft dit
getal aan wat de potentie is van deze soort.

warme, droge plaatsen. F. Steiniger (1952) heeft veel rattengangen
nagegraven. Hij verdeelde de holen in 3 typen: woonplaatsen, voorraadka mers en schui lplaatsen. Een woonplaats heeft soms wel 3 tot
5 ingangen. Op een waddeneiland (zandgrond) trof Steiniger gangen
aan langer dan 50 m. De voorraadkamers lijken op de woonplaatsen.
Men vindt hier geen ratten en evenmin nestelmateriaal, maar wel
voedsel. De schuilplaatsen zijn korte gangen, dichtbij de voedselbron .
Bij onraad verdwijnen de ratten in de schuilplaatsen. Dat is het geval
bij gevaar voor roofdieren, mensen en andere vormen van verstoring.
Al deze holen en gangen worden voordurend verbouwd. Vaak zijn na
enkele maanden alle ingangen gewijzigd.

TERRITORIUM EN LEEFGEBIED
Ratten verlaten hun hol volgens een vast
patroon. Eerst verschijnt één dier (de pioniersrat) die minutenlang rondkijkt en zich ervan
verzekert of de kust veilig is. Hiervoor bestaat
een term: zekeren. Buiten hun holen maken
bruine ratten gebruik van steeds dezelfde looppaden (wissels). Over het algemeen zoeken ze
dekking langs muren, schuttingen en walkanten. Wissels en holen vormen samen een onderdeel van het territorium van een roedel bruine
ratten. Verschillende roedels kunnen in hetzelfde leefgebied naast elkaar leven, zo lang ze maar
gebruikmaken van de wissels van de eigen
roedel. Het territorium met het gebied dat daarbuiten wordt bezocht, is het woon- of leefgebied. Over de grootte van een woon- of leefgebied zijn de meningen verdeeld. Waar de één
het heeft over een cirkel van 30 m, stelt de ander
vast dat afstanden van vele kilometers worden
afgelegd om voedsel te zoeken.

Voorbeelden van wissels (looppaden)
- vanuit de sloot naar de straatkolk (put)
- vanuit de schuilplaats (foto links)

M IGRATIE
In de herfst ve rlaten ratten vaak hun holen om
gebouwen op te zoeken. Hoewel dit ook in ons
land van toepassing is, is dit beeld door de
zachte winters en het achterblijven van voedsel
op de akkers, zoa ls maïs- en bietenresten, aan
verandering onderhevig. Hevige regenva l en
vorstperioden zullen de trek van ratten beïnvloeden. Bruine ratten houden geen wi nterslaap. Bij strenge vorst worden ze echl~r
nauwelijks buiten het hol gesignaleerd. Ratten
krijgen tijdens de winterperiode minder jongen
dan in de voorjaarsperiode. Op de vraag of dit
te maken heeft met het daglicht of met het
voedselaanbod, is geen eensluidend antwoord
te verkrijgen. Waarschijnlijk gaat het om de
combinatie hiervan. In riolen en andere
besloten ruimten waren niet of nauwelijks
verschillen tussen de jaargetijden te vinden.

POPULATIEGROOTTE

J. Telle (1966) heeft intensief geteld. Anderen
hebben schattingen gemaakt va n het aantal
ratten per object of per roedel. Lesl ie vond 2879
ratten in SI korenschuren. Het betrof 51 roedels
van gemiddeld 56 dieren per roedel. De meeste
onderzoekers komen op gemiddeld 6,2 jongen
per worp en 8 worpen tijdens hun leven. Er is
een duidelijke verhouding tussen leeftijd en
gewicht omdat ratten gelijkmatig doorgroeien.
Hoe ouder het vrouwtje, des te groter de worp.
Vrouwtjes zwaarder dan 500 gram werpen niet
meer. Deze zijn echter zeldzaam. Ratten van
0 tot 11 5 gram brengen geen jongen voort.
Naarmate ratten zwaarder worden, krijgen ze
meer jongen. Dit loopt op van 6 tot 11 jongen
bij gewichten van 115 tot 495 gram.
Op een boerderij zijn in het voorjaar door Davies
meer dan 1000 ratten gevangen en gemerkt. Een
jaar later zijn er nog maar 4 teruggevangen.
Schattingen van aantallen kunnen worden
opgemaakt uit de snelheid van verandering, die
optreedt in de verhouding tussen lege en volle
vallen. De beste methode is om alle ratten te

vangen, te doden en te tellen. Ook aan de hand van uitwerpselen,
holen en sporen kan de grootte van de populatie worden geschat.
Een andere methode om de populatiegrootte te bepalen, is het in
overvloed aanbieden van voedsel. Door de opname van dit voedsel te
wegen kan een schatting worden gedaan. Men moet dan wachten tot
het moment waarop de opname stabiel is. Op dat moment mag
worden aangenomen dat alle ratten van het aangeboden voedsel eten.
Aangezien de gemiddelde opname van de bruine rat 15 gram bedraagt
( 10'¾> van het eigen lichaamsgewicht) kan dan het gewicht van het
opgenomen voedsel door dit getal worden gedeeld.
Telle telde vele roedels zowel binnen als buiten gebouwen. In zijn
bevindingen loopt de roedelgrootte op tot wel 200 en meer. Het aantal tussen binnen en buiten verschilt niet veel. Ongeveer 75% bevat
tussen de 20 en 100 dieren per roedel. Het hoogste percentage (20%)
ligt tussen de 40 en 60 dieren.

RANGORDE
Waar de ene onderzoeker gevechten van mannetjes om bronstige
vrouwtjes beschrijft, heeft de andere onderzoeker deze gevechten
nooit waa rgenomen. l letzelfde
geldt voor het vaststellen van een
rangorde in de roedel. Ook hier zi jn
de meningen over verdeeld. Met
een zogenaamd 'alfa vrouwtje' of
'alfa mannetje' duidt men een dier
aan dat hoog in de rangorde staat.

BINNENDRING EN
Als zwervende ratten een territorium binnendringen, worden ze verdreven of gedood. Telle stelde vast dat wi lde ratten minder agressief
zijn dan ratten in kooien. Het succes om een vreemd territorium
binnen te dringen, is afhankelijk van de roedelgrootte. Hoe groter de
roedel, des te meer kans heeft de indringer dat zijn poging slaagt en
niet wordt verjaagd of gedood. Bij een experiment waarbij een vreemde rat aan 80 ratten werd toegevoegd, werd deze niet verjaagd. Ook
toen van deze 80 ratten er 70 werden weggevangen, verjaagde n de
overgebleven ratten de v reemde ratten niet. Wellicht dat ze nog niet
waren ingesteld op hun nieuwe groepsgrootte. Het is mogelijk dat in
grote groepen de dieren elkaar niet allemaal kennen, hetgeen in een
kleine roedel wel het geval is.
Vervolg op pagina 7 ►

Vervolg van pagina 5

bijvangst. Daarnaast maken zoogd iere n, zoals cle vos en marterachtigen, zoals de steenmarter, boommarter en bunzing ook jacht
op de bruine rat. Onze h ond en kat slaan eveneen s een kleine bres in
de populatie, maar gezien het grote aanpassings- en reproductievermogen van cle bruine rat zal cle soort nog lang van zich doen spreken.
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Een zwarte rat (achter) is het territorium binnengedrongen van de bruine rat. De ratten handhaven
hun eethouding, dit wijst op harmonie.

Zwarte (links) en bruine ratten bij de voerbak:
eveneens in harmonie.

Voor een goede bestrijding moet cle clierplaagbestrijder zich kunnen
inleven in h et gedrag van de te bestrijden diersoort. Kennis van het
gedrag van bruine ratten is dus van groot belang. U moet immer~ op
het object waa r bruine ratten zich voordoen, alles -maar dan ook allesover het object en het gedrag van de bruine rat weten. Waar hebben
de bruine ratten zich gehuisvest? Waar bevinden zich: schuilgelegenheid, voedselaanbod, looppaden, vluchtroutes, nestel- en drinkplaatsen? Als op de locatie een verstoring opt reedt, zijn de bruine ratten
uiterst slim om hun gedrag direct aan de nieuwe situatie aan te passen. 13ruine ratten hebben een territorium en een leefgebied. En dat is
ni et hetzelfde. Hoe groot het leefgebied is, hangt af van het voedselaanbod. Komt u voor het eerst op een object met bruine ratten, dan
begint de analyse met een grondig onderzoek naar hoe ze er leven:
waar halen de bruine ratten hun voedsel vandaan, waar hebben ze
hun nesten? Pas daarna kan een goed advies volgen over de wering,
hygiënische en bedrijfsmaatregelen.

HABITAT
13ruine ratten kunnen voorkomen op de meest
vreemde plaatsen. In onze omgevi ng betreft dat
bijvoorbeeld rioolstelsels, maar ook in kolenmijnen zijn ze wel gevonden. Langs Ijsselmeerdijken worden ratten aangetroffen die
zoetwatermosselen, bessen en al wat aanspoelt
en eetbaar is, tot zich nemen. Op eilanden specialiseren ratten zich in het bemachtigen van
een bepaald soort voedsel. Bijvoorbeeld in het
vangen van vogels en vogeleieren op een Duits
waddeneiland. Op dit soort plaatsen kunnen
ratten de vogelstand ernstig bedreigen. Ook in
gebieden waar de bruine rat niet tot de inheemse fauna wordt gerekend, kan deze soort veel
schade toebrengen aa n de daar aanwezige diersoorten. Vooral door het ontbreken van natuurlijke vijanden kan dit tot problemen leiden. In
Nieuw-Zeeland is een aan de grond gebonden
vogelsoort, zoals de kiwi, uiterst kwetsbaar voor
de uitheemse bruine rat.

VIJANDEN
Bruine ratten hebben het meest te lijden van de
mens die probeert de soort binnen de perken te
houden door middel van talrijke maatregelen,
waaronder bestrijding. Daarnaast vormen roofvogels zoals de buizerd, kiekendief, torenvalk
en uil een lichte bedreiging. Ook een blauwe reiger laat bruine ratten niet o ngemoeid . Eén keer
was ik getuige van het verorberen van een bruine rat door een blauwe reiger, terwijl ik zelf zat
te eten. Omdat de prooi niet gemakkelijk naar
binnen ging, liep de reiger het water in. Na
onderdompeli ng van de rat gleed deze naar
binnen; zijn gang door de slokdarm was duidelijk te volgen aan de hand van de zwelling die
langzaam daalde. Ook heb ik eens een dode
blauwe reiger gevonden met een b ruine rat in
zij n keel. Muskusrattenvangers treffen in hun
vangkooien en fuiken vaak bruine ratten aan als

Een bruine rat zoekt dekking langs de muur

Is de kust veilig?
Foto's: D. Klees

WAARSCHUWING
Pas op voor verstorende factoren net vóór, of tijdens de bestrijding.
Laat het territorium met rust, verplaats geen materialen en vermijd
andere verstorende factoren. Over dit laatste zu llen cle meningen verschillen. Het is een bekend gegeven dat bruine ratten gaan migreren
als hun territorium wordt verstoord. Zij gaan dan een nieuw
territorium opzoeken. Dit kan b innen hetzelfde object zi jn, maar ze
kunnen ook daadwerkelijk wegtrekken. Als ze clan een nieuwe,
geschikte plaats hebben gevonden met onder andere vo ldoende voedsel en schuilgelegenheid, zullen zij hier hun territorium vestigen.
Dat is het moment waarop bruine ratten hun territorium gaan markeren m et urine. Dit dient ter waarschu wing van indringers. Ook zu llen
ze hun looppaden (wissels) met hun urine markeren. Meestal leiden
die looppaden naar hun voerplaatsen. Houd er rekening mee dat deze
op behoorlijke afstand va n hun hol kunnen liggen. l let gebied dat ze
daarmee belopen, wordt dus hun leefgebied genoemd. Dit leefgebied
is vaak groter dan hun territorium! In de vrije natuur treft m en vaak
looppaden aan bij bijvoorbeeld slootkanten. Door zo'n wissel te volgen kan vaak worden vastgesteld waar zich de holingangen bevinden.
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