Zwarte rat
in de media
Al enige weken staat de zwarte rat in de schijnwerpers bij de media. De zwarte rat rukt
op en daarmee een toename van het aantal gevallen van besmettingen met het hantavirus. Hierover, hieronder meer.
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in Limburg. Hierbij ging het uitsluitend

(Myodes glareolus). De verschillende typen
hantavirussen zijn sterk aan een bepaalde
knaagdiersoort gebonden . De zwarte en
bruine rat kan drager zijn van hantavirussen van het type 'Seoulvirus'. Dit type virus
is in Nederland nog niet aangetroffen bij
zowel ratten als de mens.' #

