De zwarte rat (Rattus rattus L.)
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Summary
In the laboratory of our Department of
Pest Control breeding stocks of rodents
such as black rats are held. Animals were
captured at different sites and seemed to
be of different subspecies with differing
colours namely (according to Grzimek)
Rattus rattus rattus L., Rattus rattus
alexandrinus L. and Rattus rattus
frugivorus L.
A breeding programme was started in
order to establish whether the different
types of rats would breed and whether
!heir offspring would survive under
laboratory circumstances or not. During
the programme we also registered the
inheritance of colour.
The black rats reproduced very well and 3
generations have been born already.
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Sinds medio 1990 zijn er bij de afdeling
Bestrijding van Dierplagen zwarte ratten
gehuisvest. Deze zijn in het wild
gevangen en afkomstig uit IJsselstein,
Terneuzen, Beesel en Hoogeloon.
Hieronder volgt een verslag van onze
eerste ervaringen met het in
gevangenschap houden van zwarte
ratten.

Algemeen
Plaats van de zwarte rat binnen het
dierenrijk:
hoofdafdeling: gewervelde dieren
(phylum)
( Vertebrata of Chordata)
klasse
: zoogdieren (Mammalia)
orde
: knaagdieren (Rodentia)
familie
: ware muizen (Muridae)
soort
: zwarte rat (Rattus rattus L.).
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zwarte ratten, slank en snel

Spekkevers (soms ongenode gasten in een restaurant)
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Oorspronkelijk was de zwarte rat in
gematigde streken niet inheems;
waarschijnlijk komt de soort uit ZuidoostAzië.
Als cultuurvolger verspreidde de zwarte
rat zich over de gehele wereld. Dat
gebeurde voornamelijk via zeeschepen
en binnenvaartschepen.
Uiterlijk

De zwarte rat is een slank gebouwd dier
met een vrij spitse snuit en grote
kraalachtige ogen. De oren zijn vliezig en
bijna kaal; naar voren gericht en
gevouwen reiken ze tot (over) de ogen.
De rolronde grijze of zwarte staart is vrij
dun en bij volwassen dieren langer dan
het lichaam.
De staart heeft een belangrijke functie bij
het lopen en het klimmen; hij fungeert als
evenwichtsorgaan. De huid van de staart
is zwak. Deze zit zeer los aan de
staartwervels. Als de staart ongeveer in
het midden wordt beetgepakt, kan het
gebeuren dat alleen de huid achter blijft.
De zwarte rat loopt dan met kale staartkootjes verder. Of het zwarte ratten door
dit fenomeen in het wild is gelukt levend
te ontsnappen tijdens een achtervolging
door een predator (natuurlijke vijand), is
niet duidelijk.

"post partem" (direct na het werpen) weer
gedekt.
In de vrije natuur is de gemiddelde
levensduur 2 - 21/2 jaar, in gevangenschap kan een zwarte rat 4 jaar worden.

■

4

zwarte ratten steeds dezelfde route
nemen, waarbij hun poten, staart en
vacht ("buiksmeer") sporen op de wissels
achterlaten.
Zwarte ratten in het laboratorium

Voedsel

Volwassen zwarte ratten consumeren
gemiddeld 15 gram voedsel per dag. Ze
hebben een duidelijke voorkeur voor
plantaardig voedsel, maar in hun
uitwerpselen worden ook resten van
insekten zoals kevers en mieren
gevonden. Geheel afkerig van vlees, vis
en eieren zijn ze niet. Behalve granen,
graanprodukten en zaden consumeren
zwarte ratten graag gedroogde vruchten
zoals zoete appels en vijgen en vers fruit
zoals tomaten, bananen en zoete appels.
het klimvermogen van de zwarte rat
is verbluffend

Gedrag

Ontwikkeling

De draagtijd van zwarte ratten is
21 - 23 dagen; de nestgrootte gemiddeld
6 - 10 jongen. De zoogperiode is
gemiddeld 3 weken.
Als jonge zwarte ratten ca. 3 maanden
oud zijn, zijn ze gesiachtsrijp. De vraag is
of ze dan ook fokrijp zijn, zowel in de vrije
natuur als in gevangenschap.
Waarschijnlijk kunnen jonge vrouwelijke
zwarte ratten in gevangenschap pas
vanaf de Se maand van hun leven jongen
krijgen. Meestal worden de vrouwtjes

gebouwen voor. Door hun uitstekend
klimvermogen lijken zij als het ware
geschapen voor het leven in hogere
regionen zoals boven plafonds, achter
houten wanden, op balken en droge
bovenverdiepingen van gebouwen.

zwarte ratten zijn van oorsprong boombewoners

Leefwijze

Zwarte ratten, die van oorsprong in de
tropen en subtropen in bomen leven zijn
uitstekende klimmers. Hoe goed hun
klimvermogen is, toont de foto. Zwarte
ratten komen in ons land uitsluitend in
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De grootste activiteit van zwarte ratten
vindt plaats tussen zonsondergang en
zonsopkomst; jonge zwarte ratten gaan
ook overdag op zoek naar voedsel.
Het reukorgaan is het voornaamste
zintuig van zwarte ratten. Ze zijn zeer
argwanend, maar ook heel nieuwsgierig.
Hun knaagdrift is bijzonder groot; de
indruk bestaat, dat ze meer knaagschade
veroorzaken dan bruine ratten (Rattus
norvegicus Berkenhout).
De klimcapaciteiten en het loopvermogen
van zwarte ratten zijn onvoorstelbaar
groot. Het zijn zeer voorzichtige dieren
die voortdurend hun looppaden zekeren
(d.w.z. stil zitten en onderzoeken of er
gevaar dreigt). Ze hebben vaste
looppaden ("wissels") die herkend kunnen
worden aan "veegsporen" welke ontstaan
door kleine urine-lozingen en doordat
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Met z.g. draadkooien voorzien van een
valdeur werden zwarte ratten levend
gevangen in boerderijen, een graanhandel en op een schip. De vallen waren
beaasd met appels en voorzien van stro
en een plank (tegen het ongemak van de
vloerspijltjes).
De gevangen zwarte ratten werden eerst
individueel gehuisvest. De dieren werden
onderzocht op het voorkomen van vlooien
en luizen en zonodig daartegen
behandeld.
Rekening werd gehouden met het feit dat
de vrouwelijke zwarte ratten drachtig
konden zijn; ze kregen in hun kooi hooi
aangeboden voor eventueel nestmateriaal.
Na ca. 4 weken werden de jonge en
oudere mannelijke zwarte ratten in twee
groepen van 5 exemplaren verdeeld, in
grote roestvrijstalen kooien gehuisvest.
Opmerkelijk was het sociale gedrag van
de zwarte ratten. De ten opzichte van
elkaar totaal vreemde dieren vochten
niet; zowel de jonge dieren als de oudere
dieren besnuffelden elkaar zonder dat er
sprake was van agressie. Ze liepen
onderzoekend door de kooi en liepen het
houten kistje dat in de kooi stond in en
uit. Als ze elkaar tegen kwamen
besnuffelden ze elkaar weer.
Bij bruine ratten is dit onmogelijk, die
vallen elkaar direct aan en zullen elkaar
flink verwonden.
In de roestvrijstalen kooi werd voor de
zwarte ratten een houten kistje en wat
hooi geplaatst. De volgende ochtend
werd geconstateerd, dat al het hooi in het
houten kistje was gesleept.

5

■

1
Bij de gevangen zwarte ratten waren 3
kleurvariëteiten te onderscheiden. Deze
zouden volgens Grzimek tot de volgende
3 ondersoorten behoren, nl.:
- rug zwart en buik zwart/blauwzwart:
Rattus rattus rattus L.
- rug bruin en buik wit:
Rattus rattus alexandrinus L.
- rug donkergrijs en buik grijs:
Rattus rattus frug ivorus L.

ieder hun voorkeur voor huisvesting ofwel
biotoop en er werkelijk drie ondersoorten
zijn, of dat er alleen maar drie
kleurvariëteiten bij zwarte ratten
voorkomen. En hoe zit dat bij de
gevangen zwarte ratten?

Tabel 1. 3 fokparen zwart x zwart
Aantal geboren jongen en hun kleurvariëteit per paar
Paar1
j-

1

()

Omdat voor de te nemen proeven in
het laboratorium toch zwarte ratten
moesten worden gefokt werden de in
tabel 1, 2 en 3 vermelde fokparen
ingezet om deze vragen te
beantwoorden.

Paar2
_,_

Paar3

()

~;.:-

.:)°

1

zwart

7

1

3

3

1

4

grijs grijs

1

2

1

1

2

1

bruin wit

-

-

1

1

-

-

Conclusie

het aangeboden hooi werd door de ratten
voor nestmateriaal in het kistje gesleept

De ondersoorten Rattus rattus alexand rinus en Rattus rattus frugivorus zouden
volgens Grzimek voornamelijk in de
tropen en subtropen leven. Alle drie
ondersoorten zouden met elkaar te
kruisen zijn, alhoewel dit in de vrije natuur
maar zelden zou voorkomen.
Wat bij de gevangen dieren opviel, was
dat de dieren die op boerderijen
gevangen waren , hoofdzakelijk zwart
waren. De dieren die waren gevangen in
een meubel annex graanhandel en op
een schip in Terneuzen waren grijs en
hadden een bruin met witte buik. De
vraag is nu of dit toeval is, of dat er
werkelijk verschil is tussen de
versch illende groepen zwarte ratten met
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Zwarte ratten gedijen zeer goed in de
kooien. Ze zijn nieuwsgierig, attent en
onderzoekend. Onder elkaar zijn ze zeer
sociaal: het aanbrengen van
verwondingen en vechtpartijen komt niet
voor.
In tegenstelling tot bruine ratten zijn er
geen problemen opgetreden bij het
fokken van zwarte ratten. De nesten
worden geworpen in de houten kistjes.
De knaagdrift van zwarte ratten is
vergeleken met die van bruine ratten
enorm; in vier weken tijd hebben ze van
een houten kistje een mooie
doorzonwoning gemaakt.

Tabel 2. 3 fokparen grijs grijs x grijs grijs
Aantal geboren jongen en hun kleurvariëteit per paar
Paar1

Paar2

Paar3

d

y

d·

~;·

ó

1

zwart

-

-

1

2

-

-

grijs grijs

-

3

3

4

2

5

bruin wit

3

1

-

-

1

2

lf'abel 3. 3 fokparen bruin wit x bruin wit
Aantal geboren jongen en hun kleurvariëteit per paar
Paar1

Paar2

Paar3

ó

9

s

9

ó

<;>

zwart

1

-

-

-

-

-

grijs grijs

-

-

-

-

1

1

bruin wit

-

2

2

4

2

2

,_

"doorzonwoning" door knaagdrift van de
zwarte rat
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o = mannetJe; '<' = vrouwtje
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Inmiddels zijn er 3 generaties gefokt. De
dieren zijn inmiddels zo aan de omgeving
gewend dat de kooi rustig kan worden
opengemaakt om ze over hun kop te
aaien.
Dat is een groot verschil met bruine
ratten. Daarmee zijn inmiddels al 7
generaties gefokt, maar die vertonen nog
steeds agressief gedrag, zoals het doen
van uitvallen, het op de achterpoten staan
en schreeuwen.
Uit de resultaten van het fokprogramma
met zwarte ratten bleek, dat er bij de 9
worpen maar één worp was waarvan alle
jongen dezelfde kleur hadden als de
ouderdieren. Naar aanleiding hiervan
wordt geconcludeerd dat er niet van 3
ondersoorten gesproken mag worden.
De zwarte rat kan goed in
gevangenschap worden gehouden en
met voldoende aandacht zal deze
welllicht binnen 10 generaties handtam te
krijgen zijn.

Nawoord

nertsenvoer. De keuze van het lokaas
wordt uiteraard mede bepaald door de
omstandigheden.

Het zou interessant zijn na te gaan of de
kleurvariëteiten van de zwarte rat een
voorkeur tonen voor een bepaald biotoop.
Met andere woorden: wordt in een
graanhandel een andere kleurvariëteit
aangetroffen dan op boerderijen.
Ervaringen uit de praktijk zijn welkom.

Teneinde na te gaan aan welke van deze
produkten ratten en muizen de voorkeur
geven, is dit in lokaaskeuzeproeven
getest.
1 . Opzet lokaaskeuzeproef

A.E. Brink
Voor de proeven worden telkens 5
mannelijke en 5 vrouwelijke wilde
bruine ratten , zwarte ratten of
huismuizen gebruikt. Er is gekozen
voor wilde ratten en muizen omdat
deze ten opzichte van tamme
laboratoriumdieren de eigenschap
hebben , dat ze veel attenter,
nieuwsgieriger en kieskeuriger zijn. In
de praktijk heeft men daar dan ook
mee te maken.
Alle dieren zijn bij het begin van de
proef in een goede gezondheidstoestand. Ze worden 7 dagen voor het
begin van de proef apart gehuisvest
om stress tijdens de proef te
voorkomen en de dieren te laten
wennen aan het alleen gehuisvest zijn.
De dieren hebben tijdens de
gewenningsperiode de beschikking
over voldoende laboratoriumdiervoer
en vers drinkwater.

Literatuur:
- Blaaderen, H. van: De verspreiding en
de bestrijding van de zwarte rat
(Rattus rattus L.) in Nederland - Rat en
Muis, 3e kwartaal 1982,
Hoofdinspectie Milieuhygiëne, Afdeling
Bestrijding van Dierplagen,
Wageningen
Grzimek (1974, 2e druk)
Het leven der dieren. Deel XI. Zoogdieren 2.

LOKAASKEUZE-PROEVEN
Summary
In the laboratory of our Department of
Pest Control wi ld rats and mice are kept
so that efficacy tests approach reality as
close as possible. In order to find out
which bait is most attractive to brown and
black rats and house mice a series of
preference tests were performed. Brown
rats favour dehusked oats and hamsterfood (composed of severeal cereals,
seeds, etc.); black rats prefer bird seed (a
mixture of fine seeds) and dehusked oats;
house mice have a strong preference tor
canary seed and as second choice
english flour of wheat.
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Sinds de afdeling Bestrijding van
Dierplagen over een eigen ratten- en
muizenlaboratorium beschikt, is zij in
staat om naar aanleiding van vragen en
opmerkingen uit de praktijk, gericht op
ratten- en muizenbestrijding een eigen
onderzoek te doen. Over het gebruik van
lokaas hebben bestrijders nogal
uiteenlopende meningen. Bv. de één
geeft bij de bestrijding van ratten en
muizen de voorkeur aan gerst, een
tweede aan zonnebloempitten of blank
kanariezaad , weer een ander aan
knaagdiervoer (een mengsel van allerlei
zaden, Johannesbrood en pellets
speciaal voor konijnen en cavia's) of

lokaaskeuze-opstelling huismuis

3. Proefopzet

De proeven worden uitgevoerd na de
gewenningsperiode van 7 dagen.
Tijdens deze periode krijgen de dieren
laboratoriumdiervoer H.F. AM Il 1O mm
rattenkorrels te eten.Gedurende 2
dagen voorafgaande aan de
lokaaskeuzeproef krijgen de dieren
onvergiftigde gepelde haver, gepunte
haver of tarwe aangeboden. De
opname hiervan wordt per dag per dier
bepaald. leder proefdier krijgt in zijn of
haar kooi 2 bakjes met het produkt
aangeboden.

2. De omstandigheden

De proefdieren worden apart gehuisvest in macrolon bakken. Afmetingen
van de bakken zijn: boven 41 x 26 cm
(zie afbeelding 1), onder 37 x 21 cm
en 15 cm hoog of in roestvrijstalen
kooien met afmetingen van 60 x 45 x
25 cm (zie afbeelding 2). De produkten
worden verstrekt in een bakje dat
tijdens de proef 30 gram van het
produkt kan bevatten.
macro/on bak met lokaaskeuze-opstelling
bruine rat
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