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Summary

In an observation facility at the

verandert, met name wijzigingen in bedrijfsvoering
en vernieuwing van boerderijen e.d.

is niet geheel duidelijk. Het zou kunnen zijn, dat
de beide soorten een zeer verschillende biotoopkeuze hebben of dat beide soorten op verschillende manieren reageren wanneer hun biotoop
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Samenstelhng A. Balkstra

Wageningen a part of a shed with

Het zou ook kunnen zijn dat beide soorten abso-

an attic has been built. A few steel

luut niet met elkaar kunnen samenleven, waar-

wires were attached between the

door de sterkste van de twee soorten de andere

shed and the surrounding walls.

verdrijft.

Four female and two male brown

Er is weinig bekend over eventuele rivaliteit tus-

ra t s (Rattus norvegicus Berkenhout)

sen de twee rattensoorten. Vandaar de gedachte

as well as four female and two

om ze in een semi-praktijkopstelling bij elkaar te

male black rats (Rattus rattus L.

plaatsen, om vervolgens na te gaan hoe de twee

were turned loose in the room.

rattensoorten op elkaar reageren .

Ample food and drink was present.
The animals did not show agressive
behaviour toward each other but

Beschrijving van de leefwijze
van beide soorten

there appeared to be a certain

De bruine rat is een omnivoor (alleseter) en heeft

dominance of the brown rats. The

een enorm aanpassingsvermogen. Hij komt voor

black rats withdrew to the upper

in woningen. bedrijfsgebouwen, rioleringen, op

regions. Two female brown rats had

stortplaatsen en in waterrijke buitengebieden.

offspring, but neither one of the

Bij de bruine rat onderscheidt men een territo-

black rats was with young.

rium, dat hij tegen andere bruine ratten verdedigt

Overname van artikelen of gedeelten daarvan slechts na toestemming van de redactie.

en een leefgebied, waar hij soms op grote
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bereid is te delen met anderen.

afstand buiten zijn territorium foerageert, dat hi_i
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Als er op de plaatsen waar ze zich bevinden vol-

Aspecten van n at uu r li j k

doende voedsel aanwezig is, is de kans groot dat

g e drag ( e t hol ogi e )

ze zich op die plek zullen vestigen want in tegen-

v an be ld e soor t en

stelling tot de bruine rat strekt het leefgebied van

Van enkele begrippen volgt een korte uitleg.

de zwarte rat zich niet uit buiten zijn territorium .

bruine rat "in ruste" op pannendak

zwarte rat

/foto's in dit artikel door A.E. Brink en A. Balkstra)

Zwarte ratten hebben een duidelijke voorkeur

Etholo g ie

voor plantaardig voedsel, maar in hun uitwerpse-

Ethologie is de leer die zich bezighoudt met de

len worden ook resten van insecten gevonden.

bestudering van het gedrag van dieren.

Geheel vies van vlees, vis en eieren zijn ze ook

Gedrag kunnen we definiëren als het geheel van

niet.

actieve bewegingen die het dier uitvoert. Dit

Behalve granen, graanproducten en zaden consu-

begrip moet ruim worden opgevat. Slapen en

meren ze ook graag verse en gedroogde vruch-

ademhalen behoren beide tot het gedrag. Alle

ten, zoals zoete appels.

bewegingen die dieren maken hebben ook met

Bij gebrek aan water zoeken de dieren vooral

hun gedrag te maken.

Woningen, bedrijfs-

bruine ratten komen woningen en bedrijfsgebouwen meestal binnen via

vruchten, groenten of andere plantendelen. Deze

gebouwen, rioleringen

defecte rioleringen of via oude, niet opgeruimde rioleringen.

zijn in opslagplaatsen waar zwarte ratten voorko-

Afvalstortplaatsen

•

Zekeren

men niet altijd aanwezig. Ze kunnen aan hun

Zodra ratten worden overgebracht naar een

bruine ratten leven van afvalstoffen, tenzij deze niet bereikbaar zijn omdat de

vochtbehoefte voldoen met de condens die is

voor hen onbekende ruimte, zullen ze de

stortplaats goed wordt beheerd.

gevormd op metalen leid ingen en zinken dakgo-

nieuwe omgeving intensief zekeren. Het zeke-

ten.

ren bestaat uit een aantal goed te onder-

Waterrijke gebieden

bruine ratten die in het vrije veld voorkomen leven vooral van plantendelen,

De zwarte rat is voor zijn leefgebied in gebouwen

scheiden handelingen. Hij begint met het

en slootkanten

maar ook van zoetwaterslakken, mosselen en visresten.

aangewezen op hoger gelegen plaatsen en daar-

rondkijken vanuit een strategische positie,

Eieren en eendenkuikens vinden ze lekker en ook veldmuizen komen op hun

door kwetsbaarder dan zijn soortgenoot de bruine

totdat hij zeker is dat alles veilig is. Daarna

menu voor.

rat. De voedselkeuze van de zwarte rat is van-

gaat hij verkennen. Het dier loopt langzaam

Tijdens zachte winters komen bruine ratten niet gauw naar de bebouwing toe,

wege zijn weinig gevarieerde leefgebied beperkt.

en voorzichtig rond en besnuffelt alle voorwer-

omdat er voor hun nog genoeg voedsel in de natuur aanwezig is.

Bij een diersoort die gevoelig is voor verstoring

pen die hij op zijn weg tegenkomt. Tijdens dit

van zijn biotoop (huisvesting en voedsel) en die

verkennen (zekeren) zal de rat zich vaak

zich niet zo snel aan de gewijzigde situatie kan

oprichten. De voorpoten zijn daarbij los van

De zwarte rat is van oorsprong een boombewo-

duidelijke voorkeur voor hoog gelegen schuilplaat-

aanpassen, zal de populatie afnemen . Dit geldt

de grond, het dier inhaleert vrij krachtig de

ner (fruiteter), maar kan ook wel eens vlees eten.

sen in bedrijfsgebouwen, graanopslagplaatsen,

dus voor de zwarte rat in onze streken. In ons

lucht van de ruimte waarin hij zich bevindt.

In gematigde streken is hij erg kieskeurig in zijn

boerderijen, schepen en af en toe in woningen.

land blijft de populatie beperkt tot de havengebie-

Tijdens het zekeren kan het dier, voor zover

voedselkeuze (voorkeur voor fruit).

Ze komen vooral voor in havensteden.

den en tot agrarische bedrijven in een deel van

mogelijk, ook klimmen.

Zwarte ratten hebben in gematigde streken een

Zwarte ratten zijn uitstekende klimmers.

Noord-Brabant.

Nadat de rat een nieuwe omgeving grondig
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heeft gezekerd zal hij bijna altijd overgaan tot
de verzorging van zijn pels.

•

hij op zijn buik gaan liggen of op zijn zij en

Sociale patronen

het voer in de voorpoten nemen om het op te

Het sociale gedrag kunnen we onderscheiden

•

zijn rug met alle poten los van de grond;

eten. Ook de mogelijkheid van het verslepen

in seksueel-, spel- en agressief gedrag.

de dominante aanvaller staat meestal

Wassen

is aanwezig. Ratten kunnen het niet nalaten

Tot het sociale gedrag kunnen we ook

over het liggende dier heen

De rat beweegt beide voorpoten langs zijn

om voedsel te transporteren naar hun nest of

rekenen het gedrag van moederdieren tegen

kop, eerst nog dicht bij de bek, daarna van

een plek waar ze op hun achterpoten kunnen

over haar jongen (moederzorg) en het gedrag

ten; dit is vaak al aan de gekromde rug

achter de kop naar voren waarbij de oren

zitten en dan hun voedsel opeten.

van de jongen ten opzichte van hun moeder.

houding van de beide dieren te zien

volgt het POETSEN: bij het poetsen krabt het

Hamsteren van voedsel gebeurt door de rat-

Enkele voorbeelden van termen die bij de

dier de huid van zijn flanken met de achterpo-

ten wel, maar niet overdreven veel zoals bij

beschrijving van de populatie in de obser-

ten, om vervolgens zijn poten schoon te lik-

de eekhoorn of de bosmuis. Ratten zullen

vatieruimte zullen worden gebruikt zijn:

Alle voorgaande handelingen kunnen elkaar

ken. Deze handelingen worden in een snel

hun voedsel bedekken zodra ze daartoe in

tempo herhaald.

staat worden gesteld. Dit is door mij in de

•

attentie: het stil zitten kijken naar een

van de eerste nadering en het uiteindelijke

ander dier

toegeven of vluchten van het onderdrukte

benaderen: het in de richting lopen van

dier. Nog een kenmerkend gedrag tussen

de rivaal

twee dieren is het klappertanden. Tussen de

naar voren worden geklapt. Na dit wassen

•

bijten: het dominante dier kan vaak bij-

schreeuwen: het onderliggende dier kan
hier op gaan schreeuwen.

in snel tempo opvolgen, tussen het moment

nomen.

•

Nestbouw: bij nestbouw treden gedragingen

•

volgen: is meestal een seksueel gemoti-

periodes van het vechten staan beide dieren

op zoals knagen en verslepen van het nest-

veerde handeling van mannetjes en

op de achterpoten met de voorpoten tegen

materiaal. Ratten knagen papier, stro. hout-

vrouwtjes

elkaar aan als een soort afweerhouding

besnuffelen: als een rat een rivaal is

waarbij er dan een hevig klappertanden te

genaderd zal hij deze besnuffelen

horen is.

krullen en allerlei andere materialen tot

•

betrekkelijke kleine fragmenten, die tot een
cirkelvormig nest verwerkt worden. Bruine rat-

bruine rat poetsend

•

•

kooien van de bruine ratten ook vaak waarge-

6

dominantie: het overwonnen dier ligt op

•

poot opleggen: tijdens het besnuffelen

ten maken nooit erg fraai aangelegde nesten.

kan het dominante dier één of twee

Seksueel gedrag

maar wel doelmatig en aan de situatie aange-

poten op het onderliggende dier leggen

Eenmaal in de 4 à 5 dagen zal een vrouwtje

past. Een ander gedrag in verband met nest-

drukken: het onderliggende dier legt zich

in oestrus zijn; ze zal door de aanwezige

bouw is graven.

bij de situatie neer en wordt door de

mannetjes in haar directe omgeving veelvul-

Een bruine rat graaft met de beide voorpoten.

drukker gepoetst en zachtjes in de pels

dig gevolgd en besnuffeld worden. Dit volgen

gebeten

is duidelijk te onderscheiden van het benade-

Voeding: hier kan men de volgende gedrags-

die tijdens het graven afwisselend bewegen.

patronen onderscheiden.

De gang en de nestkom worden zo gegraven

Meestal zit het dier op de achterpoten en

•

•

afdeinzen: het dier dat benaderd wordt,

ren, omdat het mannetje altijd achter het

dat de vrij gekomen grond met de achterpo-

kan door een voorpoot op te heffen en

vrouwtje aanloopt. Mocht zij niet in oestrus

houdt het voedsel in de voorpoten vast, eet

ten naar buiten gewerkt wordt, waardoor er

één oog te sluiten, aan de kant vanwaar

zijn, dan kan ze het mannetje met een ach-

er dan stukjes van. Als het dier niet vol-

een plateau ontstaat.

hij benaderd wordt, de drukker proberen

terpoot een schop geven; als het vrouwtje

doende ruimte heeft om zich op te richten zal

De zwarte rat graaft geen nesten.

af te deinzen

echter wel in oestrus is, kan ze het mannetje
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toelaten waarna hij het vrouwtje beklimt en

moment gaan spelen met hun jongere soort-

B e v i n d in gen i n d e

de paring volgt. Dit herhaalt zich een aantal

genoten. Dit wordt interactie genoemd.

pro e fpe r iode

malen, soms is er een zacht gepiep; na elke

Bijvoorbeeld: de oudere jonge ratten zijn zeer

paring worden de geslachtsorganen schoon

betrokken bij het opgroeien van hun jongere

Exploratie

gelikt.

soortgenoten; ze likken de anaalstreek

Tijdens het inzetten van de proef werden de

schoon en ze halen hun jongere soortgenoten

zwarte ratten op het zoldertje losgelaten en de

Spelgedrag

terug in het nest als ze er te ver van verwij-

bruine ratten op de vloer van de observatie-

Het spelgedrag van jonge ratten bestaat uit

derd raken.

ruimte. De beide soorten exploreerden de nieuwe

de volgende handelingen: attentie. benaderen

omgeving direct. De dieren liepen gestrekt en
Proefopzet

(met veel springen). poot op leggen, poetsen

hevig snuffelend door de voor hun nieuwe omge-

van rivaal, omgooien, dominantie/submissie

Duur van de proef. Deze is afhankelijk van de

(onderdanig) met boksen en poetsen van de

eerste ervaring en het accepteren van de beide

rivaal. Opvallend is de zeer sne lle wisseling

rattensoorten ten opzichte van elkaar.

ving.
De zwarte ratten liepen binnen het uur over de

inrichting observatieruimte

staaldraad.

van dominante en submissie-houdingen .

aangebracht. Op de vloer zijn twee drinktorentjes

De bruine ratten liepen de derde dag van de eer-

Elk van de beide spelende ratten kan na een

De proefdieren

geplaatst; verder worden er op twee verschillende

ste proefweek op het zoldertje. Uiteindelijk werd

ogenblik van dominantie in submissie-positie

•

6 bruine ratten (4 vrouwtjes en 2 mannetjes

plaatsen op Hope Farms Rattenkorrels aange-

ook het zoldertje door de bruine ratten als een

terechtkomen; deze positie kan tijdens het

F9 eigen fok BO/Lichtenvoorde-stam); tijdens

boden. Tussen het schuurtje en de achterwand

deel van hun territorium beschouwd.

spel snel wisselen.

het inzetten van de proef op 14-12-1993

van de observatieruimte is diagonaal een boom-

De zwarte ratten werden nu via de staalkabel

In de natuur is het normaal dat een vrouwtje

waren

tak bevestigd. Op die boomtak is nog een nest-

naar een nestkistje gedwongen en mochten zich

6 zwarte ratten (4 vrouwtjes en 2 mannetjes

kistje gemaakt.

alleen nog op het pannen dak begeven.

F6 BO/Ter IJssel-stam); tijdens het in zetten

6 Dagen na het inzetten van de proef is aan de

van de proef waren ze 75 dagen oud .

lange wand van de observatieruimte nog een

Territoriumgedrag

plank op gehangen met daarop twee nestkistjes.

De beide soorten kwamen elkaar regelmatig

meerdere worpen vlak achter elkaar werpt,
waardoor de oudere jongen op een gegeven

•

ze

75 dagen oud .

Inrichting van de observatieruimte

tegen. Wat opviel was dat ze elkaar neus-aan-

De observatieruimte bestaat voor ongeveer één-

Deze plank is alleen bereikbaar via de staal-

neus besnuffelden, waarop één van de dieren

derde deel van het vloeroppervlak uit een schuur-

draad, dit om de zwarte ratten ook de mogelijk

zich omdraaide en wegliep.

tje met opstaande wand, zolder, pannendak en

van een eigen territorium te geven. Op de vloer

Er werd niet waargenomen dat een van beide

dakgoot met hemelwaterafvoer van 70 mm door-

zijn ook nog in de drie hoeken nestkistjes

soorten vocht.

snee . Op de zolder zijn 10 juten zakken gevuld

geplaatst. Het dag- en nachtritme van de proef-

Bij de bruine ratten hadden de mannetjes en

met zand neergelegd; dit als aankleding van de

ruimte is omgedraaid, dit om ons de mogelijkheid

vrouwtjes een duidelijk dominant territorium

zolder. Verder zijn op de zolder een voerbakje en

te geven de ratten tijdens hun grootste activiteit-

gedrag. Als ze een voor hen vreemd vrouwtje

een nestkistje geplaatst. Op de vloer van de

periode te kunnen observeren . Tijdens de nach-

tegen kwamen, werd er meestal gekibbeld en tan-

inrichting zoldertje

observatieruimte is een dun laagje houtkrullen

telijke periode brandt er een lamp van 15 W.

dengeknarst; of er volgde een korte strubbeling
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waarbij dan één van de dieren zich overgaf en
dan door het andere dier besnuffeld werd.
In de loop van de proef breidden de bruine ratten
hun territorium uit naar de zolder. Hierdoor werden de zwarte ratten verdrongen naar het dak en
de staalkabels. De zwarte ratten moesten in de
loop van de proef hun territorium op de zolder
prijsgeven, waardoor hun territorium alleen nog
maar op de staalkabels was met één van de
nestkist alleen bereikbaar via een staaldraad

nestkistjes op aan het eind daarvan.

zwarte rat loopt naar boven door afvoerpijp

1 0
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zwarte rat tegen afvoerpijp

zwarte rat loopt over staaldraad

bruine rat loopt naar boven door afvoerpijp

bruine rat kruipt over staaldraad

zwarte rat zittend op staaldraad

het lukt de bruine rat niet altijd
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Leergedrag

draaien en weer naar beneden te lopen zonder

De zwarte ratten waren meesters in het beklim-

van de regenpijp te vallen.

men van de regenpijpen, zowel aan de buitenzijde

Na een week probeerden de bruine ratten ook

i'

als binnen in de pijp. Ook op de staaldraad

om over de staaldraad te lopen. Dit lukte wel

1

waren het echte koorddansers: het was voor hun

maar ze waren lang niet zo behendig als de

geen enkel probleem om elkaar op het staal-

zwarte ratten.

1

draad te passeren. Dit gebeurde dan hangend
onderaan de draad of over elkaar heen. Ook

Seksueel gedrag

waren de zwarte ratten in staat om halverwege

Bij de bruine ratten waren de twee mannetjes erg

de buitenkant van de regenpijp zich om te

actief in het voortdurend volgen van de vrouwtjes.

zwarte ratten op hun gemak op de lijn

Agressief gedrag

en bij de jonge werd er aan elkaar gesnuffeld

De bruine ratten waren gedurende de proefpe-

zonder een spoor van agressiviteit.

riode veel onverdraagzamer tegen elkaar dan ten

Als de bruine ratten en zwarte ratten elkaar

opzichte van de zwarte ratten.

tegenkwamen, en dit gebeurde nogal eens, werd

Als twee mannetjes te dicht bij elkaar kwamen,

er neus-aan-neus gesnuffeld om vervolgens hun

ontstond er altijd een korte strubbeling. Meestal

weg te vervolgen. Er werd nooit gevochten.

draaide één van de twee na een korte tijd de

De zwarte ratten onderling waren ten opzichte

tegenstander de rug- of zijkant toe.

van de bruine ratten veel socialer. Er werd zelden

Ook de vrouwtjes die niet drachtig waren, althans

of nooit waargenomen dat ze echt met elkaar

in die periode, konden ook erg onvriendelijk

vochten.
zwarte rat dalend langs afvoerpijp

tegen elkaar zijn. Alleen tijdens de zwangerschap

1 2
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Wat opviel was dat ze tijdens de exploratie-fase

over de zoldervloer verdeeld. Ook werden door de

kistje en het dakbeschot lag. Nadat alle jongen

al probeerden de vrouwtjes te beklimmen, wat

twee vrouwelijke dieren houtkrullen van de vloer

versleept waren, begon ze het nestkistje leeg te

waarnemingen (bevindingen)

niet lukte. Ze kregen voortdurend een schop van

gehaald en naar boven gebracht; ook dit ver-

halen en dit naar haar nieuwe nest te verslepen.

Bij de bruine ratten zijn in de proefperiode van

de achterpoot van het vrouwtje . De eerste week

dween in de nestkistjes.

Toen ze hiermee klaar was, begon ze het zand

11 weken 4 nesten geboren; 4 vrouwtjes waren

kwamen de vrouwelijke dieren in oestrus. Toen

Gezien de nesteldrang werd besloten om papier-

dat op de zoldervloer lag, als een soort dijk om

hier verantwoordelijk voor.

de nestkom heen te werken .

S a m e nv a tti ng v a n de eerste

werden de rollen omgedraaid en zochten de

snippers op de vloer aan te bieden . Na dit eerst

vrouwtjes de mannetjes op. Meestal volgde er

gezekerd te hebben begonnen ze dit ook aan

dan een dekking. Dit herhaalde zich enkele

te slepen.

Spelgedrag

geen jongen geboren; waarschijnlijk waren de

malen achtereen. Zodra de vrouwtjes drachtig

Eén bruine rat begon het nestkistje, dat op een

De jonge ratten begonnen, zo gauw ze konden

zwarte ratten nog te jong toen de proef werd inge-

Bij de zwarte ratten zijn tijdens de proefperiode

waren en de mannetjes ze probeerden te dekken,

boomtak tegen de achterwand van de observatie-

lopen. ook te spelen. Het spelgedrag bestond

zet. In het laboratorium is mij ook al eerder opge-

volgde er direct een korte uitval waarop het man-

ruimte was geplaatst, vol te slepen met papier-

hoofdzakelijk uit het elkaar benaderen,

vallen dat zwarte ratten 4 à 5 maanden oud zijn

netje de aftocht blies. In de eerste en tweede

snippers en houtkrullen.

omgooien, het afweren met de voorpoten en het

voordat ze hun eerste jongen krijgen.

week werden de 4 vrouwtjes van de bruine ratten

De zwarte ratten begonnen de nestkistjes die via

poetsen van elkaar. Hierop aansluitend kregen

gedekt en werden allen drachtig. Ze kregen in de

de staaldraad zijn te bereiken, ook vol te slepen

de jonge ratten te maken met het leergedrag.

loop van de proef allen jongen.

met houtkrullen en papiersnippers.

De bruine ratten waren fysiek de meerdere van
de zwarte ratten, maar het was niet zo dat de

Wat opviel was dat de vrouwelijke zwarte ratten

Leergedrag jongen

bruine ratten de zwarte ratten aanvielen. Integen-

Bij de zwarte ratten werden er in de proefperiode

niet zichtbaar drachtig waren . Dit in tegenstelling

Toen de jongen ± 3 weken oud waren, begonnen

deel, de beide soorten accepteerden elkaar in

regelmatig vrouwtjes gedekt, maar de vrouwtjes

tot de bruine ratten .

de eerste zich op de boomstam te begeven. Hier

hun directe nabijheid. Er was zelfs neus-aan-neus

werden niet drachtig.

Het eerste nest bruine ratten werd geboren in

gebeurt het echter dat ze dan een volwassen

contact, wat overigens altijd maar kort duurde en

Een verklaring was hier niet voor te vinden. De

het nestkistjes dat op de zoldervloer staat.

soortgenoot tegenkomen. Ze draaien zich dan

de beide soorten aten gezamenlijk naast elkaar

gehele proefperiode probeerden de mannetjes

's Morgens werd de door het vrouwtje de ingang

snel om en trekken zich terug op zolder.

uit de voerbak, waar voor hun een aantrekkelijk

van de zwarte ratten en ook van de bruine ratten

van het nestkistje helemaal volgestopt met

Enkele probeerden op staaldraad te lopen. Dit

mengsel van granen en zonnepitten inzat.

de vrouwtjes te dekken.

papiersnippers.

lukte niet waardoor ze hun balans verloren en

Dit werd dan direct afgestraft door de vrouwelijke

naar beneden vielen.

De zwarte ratten waren tijdens de gehele proef-

dieren door middel van schoppen en bijten,

Het tweede nestje werd niet in het daarvoor

De jonge bruine ratten die van de zolder vallen,

periode op alle fronten wat het klimvermogen

waarop de mannetjes terugdeinsden.

bestemde kistje geworpen maar tussen het kistje

en dit zijn er nog al wat, in de vierde week van

betrof, de bruine ratten de baas. Bij de zwarte

en het dakbeschot. Hier werd in een ijltempo

hun leven zijn nu volledig op zelf aangewezen.

ratten was de verdraagzaamheid onderling groot.

Nestelgedrag

papiersnippers uit het kistje gehaald en er tus-

Het moederdier bekommert zich niet meer om de

Tijdens de eerste rustperiode na het inzetten van

Twee vrouwelijke bruine ratten begonnen halver-

sen gelegd. De volgende nacht werden hier de

jongen die uit haar gezichtsveld zijn verdwenen.

de proef, sliepen alle zes exemplaren bij elkaar

wege hun drachtperiode de juten zakjes, gevuld

jongen ter wereld gebracht.

Het voer en drinkwater staat op de vloer, dus

in één nestkistje. De twee mannetjes waren

met zand, te verscheuren en de stukken linnen

Hierna gebeurde wat bijzonders. Het vrouwtje dat

moeten ze alleen een schuil- en rustruimte zoe-

afkomstig uit twee verschillende kooien, dit was

naar de nestkistjes die op de zolder stonden, te

24 uur eerder geworpen had, begon haar jongen

ken; die vinden ze in de nestkisten die op de

geen bezwaar om bij elkaar te kruipen om geza-

verslepen. Hierdoor werd het aanwezige zand

te verplaatsen naar het nest dat tussen het nest-

vloer staan.

menlijk de eerste rustperiode door te brengen .
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Bij de bruine ratten was de onderlinge rivaliteit

De zwarte ratten werden door de bruine ratten

De zwarte ratten waren specialisten in het

veel groter, hier werd af en toe flink naar elkaar

uit hun territorium verdrongen door de plank met

beklimmen van allerlei gladde materialen, zoals

uitgehaald door zowel vrouwtjes al de mannetjes

daarop de twee nestkistjes in te pikken en er ver-

de regenafvoerpijpen. Hier liepen de zwarte ratten

onderling. Zelfs werden er door de vrouwtjes jon-

volgens jongen in te werpen.

via de buitenkant van de regenafvoerpijpen naar

gen opgegeten.

De zwarte ratten hadden nu geen alternatief

boven en ook in omgekeerde richting; ze waren

meer waardoor ze erg veel tijd op de staaldraad

zelfs in staat om zich halverwege om te draaien

doorbrachten.

en dan weer terug te lopen. Ook op de staal-

De bruine ratten hebben de zoldervloer van het

gebouwde schuurtje tot hun territorium gemaakt.
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Hier werden ook de eerste twee nesten geboren.

De bruine ratten werden in de loop van het

In de loop van het onderzoek pikten de bruine

onderzoek steeds handiger in het klimmen langs

ratten ook de twee nestkistjes op de plank langs

de zijwand van het schuurtje en aan de binnen-

de muur in. Hun territorium werd ten koste van

kant van de regenafvoerpijpen en tenslotte het

De bruine rat en de zwarte rat zullen, als er vol-

de zwarte ratten uitgebreid. In deze nestkistjes

lopen (zeer voorzichtig) over de staaldraad.

doende ruimte voor de beide soorten is, goed

werden vervolgens ook jongen geboren.

Waarnemingen over gedrag van de zwarte rat.
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komt ook nog dat hij beter springt en klimt, waar-

Or. M.A. Ysseling en dr. A. Scheygrond,

door hij in dat opzicht de bruine rat de baas kan

1942.

blijven. Dat de bruine ratten en de zwarte ratten
elkaar accepteren in een besloten ruimte met vol-

A.E. Brink

doende voedsel. bewijzen de momenten dat ze
naast elkaar zitten te eten zonder enige vorm van
agressie. Wel is het gedrag van de bruine rat
dominanter dan dat van de zwarte rat.

zwarte rat (/) en bruine rat (r) etend aan voerbak
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