Bruine rat en zwarte rat

Peter Meininger

Rattus norvegicus en Rattus rattus

Wat u zelf kunt doen

• Als de ratten toch binnen zijn, maak dan gebruik van de
in de handel verkrijgbare rattenvallen.

Het doden van ratten heeft vaak maar tijdelijk effect. Een
betere oplossing is om te voorkomen dat ratten uw huis
binnendringen.

Wat te doen bij ernstige overlast?

• Laat geen afval rondslingeren en maak regelmatig
schoon onder fornuizen en koelkasten.

Als u een rat ziet meld dit dan bij de gemente. Met
klachten over ratten kunt u terecht bij de gemeente.

• Zorg dat afval in een gesloten afvalbak of container zit.
Plaats niets bij een ondergronds inzameldepot.
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• Zorg ervoor dat de ratten niet bij diervoer (bijvoorbeeld
van hobbykippen of konijnen) kunnen.
• Maak uw huis ontoegankelijk voor ratten: maak gaten
groter dan 1 cm dicht en plaats deurborstels onder
deuren.
• Ruim overgebleven vogelvoer in de tuin aan het eind
van de dag op.
• Beperk het voeren van vogels in de openbare ruimte.
• Zorg ervoor dat al het leidingwerk in goede staat
verkeerd: ratten kunnen via kapotte buizen uw huis
binnenkomen.

De bruine- en zwarte rat in Almere
De bruine en zwarte rat zijn echte cultuurvolgers en
komen al sinds lange tijd in de buurt van mensen voor.
Beide soorten komen oorspronkelijk uit Azië, maar hebben
zich inmiddels over de hele wereld verspreid. In Nederland
wordt de zwarte rat steeds meer verdrongen door de
bruine.
In Almere heersen, net als in veel andere steden, prima
condities voor de bruine en zwarte rat om zich thuis te
voelen. Vooral bruine ratten komen overal in en om de
stad voor. De zwarte rat wordt de laatste jaren weinig
gezien in Flevoland.

Herkenning
De bruine rat dankt zijn naam aan de kleur van zijn vacht.
De dieren kunnen tot 30 centimeter lang worden waar nog
een lange roze staart met een lengte tot 22 centimeter
bijkomt. De buikzijde van de bruine rat is lichter van kleur
en mannetjes zijn groter dan vrouwtjes.
Aanwezigheid van deze rat kan opgemerkt worden door
keutels die 1 tot 2 centimeter lang zijn en daarmee
duidelijk groter zijn dan muizenkeutels.
De zwarte rat is met een lichaamslengte tot 24 centimeter
kleiner dan de bruine rat en heeft een zwarte vacht. Deze
kan echter ook bruin of grijs van kleur zijn. De oren van
deze soort zijn kaler dan die van de bruine rat en de staart
is langer: net zo lang of iets langer dan zijn lichaam.
Sporen van deze dieren zijn met name de puntige dunne
keutels die donker van kleur en ongeveer 1 cm lang zijn.
Deze liggen vooral op balken en richels in plaats van op de
grond, zoals bij de bruine rat.
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Leefgebied
Ratten komen vooral voor in de buurt van mensen.
Daar waar het vochtig en donker is, voelt de bruine
rat zich in zijn nopjes. In de stad zijn rioleringen,
pakhuizen, fabrieken en kelders favoriet bij deze soort.
In het buitengebied komen ze ook voor in rietvelden en
watergangen in de buurt van agrarisch bouwland. Ze
vormen kleine sociale groepen en hebben geen vast
territorium, maar bewegen zich voort in een straal van
ongeveer 100 meter op zoek naar voedsel.
Zwarte ratten zitten graag op zolderetages van huizen en
zijn goede klimmers. Hierdoor zijn ze niet gebonden aan
water, zoals de bruine rat. De soort leeft in groepen van 20
tot 60 dieren en iedere groep heeft een territorium dat ze
fel verdedigen tegen andere soortgenoten.

Leefwijze
Beide rattensoorten zijn voornamelijk ’s nachts actief en
vrij schuw van aard. Als je ze niet ziet, wil dat dus niet
zeggen dat ze er niet zijn. Ratten maken meerdere holen
bestaande uit een gangenstelsel. In de stad maken ratten
hun nest ook in spouwmuren en andere holle ruimtes in of
dichtbij bebouwing.

Beschermingsstatus
Bruine ratten zijn echte alleseters en eten naast gevonden
voedsel in de vorm van menselijk afval ook prooien die ze
zelf vangen. Ze jagen onder andere op kuikentjes, kikkers
en kleine zoogdieren. Zwarte ratten zijn ook alleseters,
maar eten voornamelijk plantaardig voedsel.
Zowel de bruine als de zwarte rat kan zich het hele
jaar door voortplanten. Vooral in de maanden maart,
september en oktober worden veel bruine ratten geboren.
Deze soort kan ieder jaar 3 tot 5 nesten produceren met
gemiddeld 7 jongen per nest. Ook zwarte ratten krijgen
gemiddeld 7 jongen per nest en worden vooral in de
periode maart tot en met november geboren. Deze soort
kan ieder jaar 3 tot 6 nesten produceren.
Omdat ratten knaagdieren zijn, moeten ze hun tanden
kort houden en knagen daarom aan alles wat los en vast
zit. Hierdoor kan behoorlijke schade ontstaan aan kabels,
pvc buizen en isolatiemateriaal. Daarnaast kunnen ze
schadelijk zijn voor voedselvoorraden en gewassen.

Beide rattensoorten zijn niet beschermd en mogen
daarom bij schade in huis of aan landbouwgewassen
bestreden worden.

Wat doet de gemeente?
De gemeente signaleert en houdt toezicht op meldingen
over ratten. Wanneer er een plaag dreigt neemt de
gemeente maatregelen.

