En nu: de komende najaarsactie
Als U dit nummer van ..Rat en Muis" in handen krijgt, is de tijd voor de algemene
actie tegen de bruine rat weer aangebroken. Daarom moge hier een woord volgen ter
opwekking aan de deelname daaraan.
Ook al wordt. zoals in steeds meer gemeenten het geval is, gedurende het gehele jaar
de rattenbestrijding goed bijgehouden, dan is het toch nuttig om in deze tijd, als de
ratten tengevolge van het kouder worden van het weer, naar de menselijke woonkernen
trekken, nog eens extra aandacht aan de bestrijding te wijden en de bevolking op te
wekken ditzelfde te doen. De ratten komen nu in huis zodat het aanzienlijk minder
moeite kost een goede opruiming onder de rattenbevolking te houden. Dit voorkomt
de algemene schade door deze dieren veroorzaakt gedurende het winterseizoen maar
ook de schade in het voorjaar. In het voorjaar krijgt het vee weer jongen. De biggen,
kalveren en lammeren lopen gevaar door de ratten te worden aangevallen en gedood.
Ditzelfde geldt voor de kuikens. leder voorjaar vallen er weer duizenden kuikens ten
offer aan de ratten.
Een zorgvuldig uitgevoerde actie in de winter voorkomt dit alles. En dat is juist in dit
jaargetijde mogelijk, aangezien in de meeste boerenbedrijven dan ook wat meer tijd
beschikbaar is. Bij een goede toepas,ing van de cumarine-middelen is het dan mogelijk
om ook de boerderij ratvrij te maken.
Voor zover de gemeente de beschikking heeft over opgeleide rattenbestrijders, en dit
is nu toch bijna in alle gemeenten het geval, voere men de verdelging uit met deze
feilloos werkende cumarine-middelen. Het gebruik daarvan kost vrijwel niet meer
tijd dan dat van Scilla-lokaas.
De gemeente-bestrijder !egge de eerste keer het cumarine-lokaas zelf uit in het bijzijn
van de verantwoordelijke hoofdbewoner.
Men is er dan niet alleen zeker van dat het lokaas op de goede plaatsen wordt neergelegd, maar ook dat het niet wordt uitgelegd op plaatsen waar het gevaar kan opleveren
voor vee of huisdieren.
Als hem (de hoofdbewoner) nu ook wordt uitgelegd hoe cumarine-lokaas werkt, dus
wordt gewezen op de noodzaak om regelmatig het lokaas aan te vullen en hem ook
de .,Instructie uitleg cumarine-lokaas" ter hand wordt gesteld, dan kan de gemeentelijke
bestrijder een portie cumarine-haver achterlaten in een bus of zakje waarop het woord
,.rattenvergif" duidelijk staat aangegeven.
De eigenaar van het object kan dan zelf voor de aanvulling van het lokaas zorgen en
de gemeentelijke bestrijder kan dan volstaan met na een paar dagen een bezoek te
brengen om te controleren of alles naar wens verloopt en zo nodig advies geven.
Nooit echter mag het onvermengde vergiftigde poeder worden achtergelaten. Alleen
het gemengde lokaas.
De " Instructie uitleg cumarine-lokaas" is op aanvrage gratis te verkrijgen bij de
afdeling "Ratten- en Muizenbestrijding" van de Directie Faunabeheer, Geertjesweg J 5,
\Vageningen.
De verdelgingsactie met scilla zal in principe worden uitgevoerd in de periode van
14-- 21 december.
De verdelgingsactie met cumarine kan gerust over een langere periode worden uitgestrekt, mits de verdelging systematisch wordt uitgevoerd, wijk voor wijk in zijn geheel
behandelen.
Een verdelging, uitgevoerd in objecten willekeurig over de gemeente verspreid, geeft
onvoldoende resultaat.
Werkt alJcn mee om de schade in de winter en volgend voorjaar te voorkomen.
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Muskusrat in Nederland

De Muskusrat of Bisamrat is een pelsdier dat oorspronkelijk thuis hoort in Noord
Amerika. Daar maken de trappen er in de winterm aanden jacht op om het veelgevraagde bisambont te bemachtigen.
Omstreeks 1905 werden de eerste muskmratten in Europa geirnporteerd nl. in TsjechoSlowakije. Deze eerste 5 dieren. 3 mannetjes en 2 wijfje, werden daar losgelaten in
een typisch moerasgebied.
Men wilde eens zien of dit knaagdier zich ook in Europa thuis zou voelen. 's Winters.
wanneer het bont op zijn best is (januari, februari en maart), wilde men dan jacht op
deze dieren gaan maken. De waardevolle pelzen zouden een goede bron van inkomsten
kunnen gaan worden.
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Wel, de Muskusrat voelde zich in Europa uitstekend thuis. Nakomelingen van deze
eerste vijf dieren hebben zich over geheel Tsjecho-Slowakije, Hongarije, Oostenrijk
en Zuid Duitsland verspreid en vormen nu een bevolking van , ruw geschat, vier
miljoen dieren. Veel last van natuurlijke vijanden hadden ze in Europa dan ook niet.
Hun erfvijand, de mink, nertz of waterbunzing komt er bijna niet meer in de vrije
natuur voor.
Slechts in zeer geringe mate wordt deze natuurlijke bestrijding in Europa overgenomen
door de otter, de vos en de bunzing.
Deze laatste maakt vrijwel uitsluitend jonge dieren buit, die om de een of andere reden
niet meer door de ouders beschermd worden.
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Omdat de muskusrat hier zo goed kon aarden, ging men naderhand ook in Frankrijk
en België over tot import uit Amerika.
Daar in Tsjecho-Slowakije reeds was gebleken dat de muskusrat niet zo onschuldig
is als hij er uit ziet, ging men in België de dieren houden in met gaas afgesloten kooien
en hokken. Op verschillende plaatsen ontstonden dergelijke fokkerijen.
In het begin, toen de bontprijzen hoog lagen, was de vermeerdering van muskusratten
een zeer aantrekkelijk bedrijf, doch in de crisistijd van de dertiger jaren zakten de
prijzen van het bont met sprongen. Bisamfokkerijen waren toen niet lonend meer en
aan het kostbare onderhoud van de hokken werd weinig of niets meer gedaan.
Toen nam de Bisam ook in België zijn kans waar: hij ontsnapte en begon een nieuw
leven in de vrije natuur; en aangezien het ze ook daar voor de wind ging, kwamen de
dieren evenals in Midden Europa tot een snelle vermeerdering en verspreiding.
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Staart met ,·erticale doorsneden

Het beste determinatiekenmerk van de muskusrat is echter zijn staart.
Deze staart begint rond bij de inplanting in het lichaam en verloopt verder vertikaal
afgeplat om min of meer lintvormig te eindigen: een afgehakte muskusrattenstaart
vertoont een sprekende gelijkenis met een paling.
De gelijkenis van een muskusrattenstaart met een paling is zo treffend , dat de gedachte
opkomt ze eens te gaan roken in eikenkrullen en dan te proberen ze op kermiss~n
te slijten als gerookte paling. In een dergelijk milieu is het immers niet denkbeeldig
dat men het verschil met echte paling al lang niet meer ziet of proeft.

Uiterlijk
Reeds in 1941 werd het eerste exemplaar in ons land in Valkenswaard gevangen. Aan
paspoorten of grenzen storen zij zich niet en overal waar water te vinden is kunnen
ze leven.
Wat het water betreft is Nederland een waar dorado voor deze ongewenste vreemdelingen.
In het grensgebied met België gebruiken zij de kanalen en grotere rivieren als snelwegen,
waarmee ze ineens vrij ver ons land kunnen binnendringen, terwijl de sloten en beekjes
de wegen zijn voor het plaatselijke verkeer.
De Muskusrat is nl. een echte waterbewoner, die zich bij voorkeur ophoudt in de
oevers van stilstaand water zoals kanalen. sloten. dode rivierarmen, moerassen, vennen
en plassen.
Een volwassen muskusrat wordt 50 tot 60 centimeter groot, waarvan ongeveer de
helft voor rekening komt van de staart. Een dergelijk exemplaar weegt dan van 1
tot 1½ kg. In lichaamsgrootte komt hij dus vrij aardig overeen met bv. een wild konijn.
De kop van de muskmrat is stomp, met kleine, bijna geheel in de vacht verborgen oren.
De voorpoten zijn betrekkelijk klein en hebben maar vier tenen, terwijl de achterpoten
veel groter zijn en vijf tenen bezitten.
De achterpoottenen zijn onderling door kleine zwemvliezen verbonden met tussen
de tenen en aan de zijkanten daarvan
z.g. zwemborstels: dichte rijen van stugge
borstelharen, die bij het afzetten in het
water zich min of meer uitspreiden,
waardoor zij de druk helpen vergroten
en zodoende de zwemsnelheid helpen
opvoeren.
Het zijn dan ook uitstekende zwemmers
en duikers, die zonder verse lucht te
ademen wel tien minuten onder water
kunnen blijven.
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Leefwijze
De muskusrat is een zeer vruchtbaar dier. In ons land kan een muskusrattenpaar twee
tot drie worpen jongen per jaar groot brengen. Elke worp bestaat dan uit een 5 tot
6-tal jongen. Pa muskusrat kan dus al vrij gauw van de kinderbijslag gaan rentenieren.
Het voedsel van de muskusrat bestaat voornamelijk uit wortels en de onderste stengeldelen van moeras- en waterplanten, die diep onder water worden afgebeten en waarvan
alleen de zachte witte stukken worden opgegeten.
Bij dit eten is hij nogal slordig en morserig, zodat ronddrijvende stengeldelen en witte
stukken van planten vaak zijn aanwezigheid verraden.
Ook diverse land- en tuinbouwgewassen worden graag door hem geconsumeerd zoals
granen, winterpeen, aardappelen, suiker- en voederbieten, stoppelknollen, witlofpennen
en hooigras.
Voor dierlijk voedsel heeft de bisam geen belangstelling, zodat wij niet bang behoeven te zijn, dat hij jacht gaat maken op vissen, kippen of kuikens.

Van nature is de muskusrat een echte graver. Zijn krachtige achterpoten zijn niet alleen
goed aangepast aan de zwemtaak die hij moet verrichten, doch met de schepvormig
uitgeholde nagels zijn het ook uitstekende graafpoten.

Links: achterpoot, rechts: voorpoot van
1·0/wasse11 muskusrat (ware grootte).

Eetplaats
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Graven is voor de muskusrat de lust van zijn leven en daar schijnt hij nooit genoeg
van te krijgen. Steeds is hij bezig met uitbreiding en verbetering van zijn gangenstelsel.
Zijn holen graaft hij in de oevers zodanig, dat de ingang onder water ligt, waarna de
gang vrij steil omhoog verloopt om vlak onder de oppervlakte van de oeverbodem rn
een ruime nestkom te eindigen.
Ligt de ingang onder water teneinde deze voor de meeste vijanden onbereikbaar te
maken, de daarachter schuin omhoog lopende gang die naar woon- of kraamkamer
leidt, ligt volkomen droog.
Leeft hij in een gebied met wisselende waterstanden, dan wordt etagebouw toegepast,
waarbij ingangen op verschillend niveau ervoor zorgen d at er steeds een onderwateringang aanwezig is die naar het woongedeelte voert.
De gangen hebben een doorsnede van 10 tot 15 centimeter, dus ongeveer de afmetingen
van konijnenholen.
D~ordat de gangen vrij gauw oppervlakkig, vlak onder de oeverbodem verlopen, zien
WIJ vaak dat deze door vee worden ingetrapt of door wagens worden ingereden. De
bewoner is er dan als de kippen bij om de gaten met proppen modder en plantendelen
dicht te stoppen, want van tocht en licht in zijn huis houdt hij niet.
Voor ons zijn deze ingestorte gangen met de typische proppen heel bruikbare aanwijzingen voor de aa nwezigheid van muskusratten.

politie maar bij. D eze had meer met dat bijltje gehakt en waarschuwde de specialisten
van de muskusrattenbestrijding, die de bouwers binnen korte tijd onschadel ijk wisten
te maken.
In het centrum van zo'n winterhut bevindt zich een kamer, waarin de dieren temidden
van een overvloed van voedsel wonen.
Winterhutten kunnen wij dan ook beschouwen als vocdselstapelplaatsen. die ingericht
zijn voor het slechte jaargetijde. Door rotting en broei heerst er, zelfs met strenge vorst
buiten, een aangename temperatuur in de kamer. De fa milie muskusrat beschikt dus
ook 's winters over een verwarmde woon-eetkamer. Ook hier treffen wij de toegangen
tot het woonvertrek alleen ma ar onder water aan.
Brede en diepe toegangswegen van de holen in de oevers naar de winterhutten worden
reeds vroeg in de herfst in de modderbodem uitgegraven, waardoor de hutten ook bij
strenge vorst, zelfs wanneer al het water van een meertje in ijs is veranderd, vanaf
de oeververblijfplaatsen bereikbaar blijven.

Permanente dreiging
Zo oppervlakkig bekeken ziet de muskusrat er in zijn doen en laten nogal onschuldig
uit. Toch zou de aanwezigheid van grote aantallen muskusratten juist voor ons land
een ramp kunnen worden.
Zijn ingeboren graafwoede, die hij graag uitleeft in de oevers van waterkeringen.
maakt dat hij in Nederland als een ongewenste vreemdeling wordt beschouwd. Dijken
van twee tot drie meter breedte kunnen door enkele muskusratten in korte tijd ondermijnd worden.
Ook kan hij ernstige verzakkingen veroorzaken aan wegen en spoordijken die aan zijn
graverijen zijn te wijten.
ln een zo dicht bevolkt land als Nederland , dat meer dan de helft van
zijn grondgebied door dijken en dijkjes heeft beschermd tegen het water,
betekent de aanwezigheid van de musku srat altijd een dreigend gevaar. Wij
behoeven bij zo'n doorbraak niet
direct te denken aan catastrofale gevolgen als bij de stormramp van februari 1953. Zelfs een doorbraak van
een heel sim pel dijkje kan direct
enorme schade veroorzaken, men
denke maar eens aan de overstroming
in Tuindorp-Oostzaan, begin van dit
jaar. Een dergelijke doorbraak met
de muskusrat als dader zou zeer wel
mogelijk zijn.
De door de bisam veroorzaakte schade in land- en tuinbouwgewassen is
daarbij vergeleken volkomen onbelangrijk.
, ?.-.,;·~·:.L . . ,fJ
Het is daarom duidelijk d at wij onze
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uiterste best moeten doen om de vest... ,,.•.,......1
tiging van de muskusrat in ons land
' ·.......-....
te voorkomen.

De winterhut
Tegen de winter bouwt de bisam in vennen, plassen, moerassen en dode nv1erarmen
vaak winterhutten, bouwsels van allerlei bijeengesleept plantenmateriaal die wel aan
kleine hooioppers doen denken en die vaak meer dan een meter hoog zijn.
Zo vond een boer deze winterhutten in een vijver bij zijn huis, sloeg ze overdag vl ak
maar ontdekte d at ze de volgende dag herbouwd waren.
Weer haalde hij de plantenhopen uit elkaar, maar de vol!7ende ochtend stonden de
geheimzinnige heuveltjes in het water er weer, precies ;o en op dezelfde plaats.
Na een week van kwaad verwijderen en herbouw gedurende de nacht, was de boer
ervan overtuigd dat het in zijn vijver spookte. Ten einde raad haalde hij er toen de
Wi11terh11t
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Een goede vangst
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Bestrijding wettelijk geregeld
Reeds tijdig heeft onze regering dit gevaar ingezien en om daaraan het hoofd te bieden
werd een wet uitgevaardigd, waarbij een rijksinstelling belast werd met de bestrijding
van de bisam in ons land.
Verder verbiedt de wet het houden of het vervoer van levende muskusratten, terwijl
iedere Nederlander door de Muskusratwet verplicht wordt om bij geconstateerde of
vermoedelijke aanwezigheid van muskusratten hiervan aangifte te doen bij gemeente,
politie dan wel bij de afdeling Ratten- en Muizenbestrijding van de Directie Faunabeheer, Geertjesweg 15 te Wageningen.
Voor het inleveren van gevangen muskusratten wordt zelfs een premie betaald van
f 5.- per exemplaar. Dit geldt uiteraard uitsluitend voor op Nederlands grondgebied
gevangen dieren.
Oorspronkelijk was de bestrijding van de muskusrat bij de wet opgedragen aan de
Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen, doch sinds 1958 berust zij bij de Afd.
Ratten- en Muizenbestrijding van de Directie Faunabeheer, eveneens te Wageningen.
Een speciale sectie van deze afdeling is belast met de bestrijding van de muskusrat.
Deze sectie bestaat uit een viertal controleurs, die elk in een rayon werken langs de
Belgische grens, dat ze schoon moeten houden van muskusratten.
Specialisten-werk
De bestrijding van de muskusrat is bij uitstek het werk van specialisten, mensen die
zich uitsluitend hiermee bezighouden en die het doen en laten van de bisam op
hun duimpje kennen.
Een bestrijding met vergif, zoals dat bij de bruine en zwarte rat gebeurt, is practisch
nl. niet uitvoerbaar. Als echte planteneter kan de muskusrat immers in zijn omgeving
een overvloed van vers voedsel vinden.
De bestrijding is dus handwerk en gebeurt met fuiken en klemmen, waarbij de muskusratten na langdurig speuren en moeizaam zoeken stuk voor stuk moeten worden
weggevangen.
Het is bijna niet te geloven, dat U in onze moderne en gemechaniseerde maatschappij
het handwerk van de Amerikaanse " trapper" door Nederlandse ambtenaren uitgevoerd
terugvindt.
Toch trekken zij er elke dag op uit om ons land te beschermen tegen binnendringende
muskusratten en ervoor te zorgen dat deze immigranten zo dicht mogelijk bij de
Belgische grens sneuvelen.
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De trek
Om beter te kunnen begrijpen hoe dit in zijn werk gaat, zullen wij nog wat verder
moeten ingaan op het doen en laten van de bisam in de verschillende jaargetijden.
Het voor het vangen belangrijkste biologische verschijnsel is wel, dat de muskusrat
tweemaal per jaar nl. in voor- en najaar de neiging vertoont om te gaan trekken.
Vanuit het winterverblijf gaat het mannetje in het voorjaar op zoek naar een hem
passende levenspartner. Zodra hij die gevonden heeft trekken mannetje en wijfje
gezamenlijk verder om een geschikte woongelegenheid te zoeken waar zij rustig en
ongestoord gedurende de zomer hun jongen kunnen werpen en groot brengen.
Vooral in het uitzoeken van een zomerverblijf kan de muskusrat soms erg kieskeurig
zijn en verplaatsingen over 10 tot 25 km komen regelmatig voor.
Ook zien wij elk jaar het verschijnsel van de mannelijke dieren , die geen wijfje kunnen
vinden en m aar steeds verder trekkend blijven zoeken totdat zij aan hun eind komen
in een visfuik, door het schot van een jager, door een klap met een spade of door de
beet van een hond.
Deze zwervende mannetjes, die wij voorlopers of kwartiermakers noemen, worden
soms op 50 km van hun oorspronkelijke basis of nog verder aangetroffen. Vaak
vertonen zij, vermoedelijk door oververmoeidheid of door geprikkeldheid. een abnormaal gedrag: ze doen allerlei rare dingen, die wij van een gewone muskusrat niet
verwachten. Menigmaal komen ze juist door deze abnormale gedragingen aan hun einde.
Een normale muskusrat verplaatst zich op de trek bijna altijd via het water. Dat gebeurt
's nachts. Om de dag door te brengen, graaft hij zich dan een korte ingang met aan
het eind een hol, in de oever.
Voorlopers doen dat op den duur niet meer, die trekken ver van water verwijderd over
land verder en rusten dan overdag uit in een soort leger dat er uit ziet als een hazenleger.
Soms worden dergelijke kwartiermakers zelfs agressief zoals in het geval van de Limburgse overwegwachter, die zijn huisje niet kon verlaten om de spoorbomen te sluiten,
omdat een muskusrat voor de deur zat en hem in de benen wilde bijten. Een langsrijdende bakker verloste de belaagde spoorman van zijn overvaller, door het dier met
een dikke knuppel te doden.
Elders verstoorde een kwartiermaker een bruiloft, die in een café werd gevierd. Meneer
Muskus zat voor de deur en glipte binnen toen deze open ging, waarop alle vrouwen
het toen prompt hogerop zochten en gillend op de stoelen klommen.
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Nog steeds geen vaste voet

Ook boven op de Sint Pietersberg in Maastricht werd eens een zoekend mannetje aangetroffen en gedood. Dat is in o ns vlakke landje toch nog altijd de hoogste klim die er
te maken valt en voor een bisamrat een Alpinistisch Nederlands record.
In enkele gevallen zien deze zwervende mannetjes soms kans ons land zeer diep binnen
te dringen voordat ze aan hun eind komen. Zo zijn er in de loop der jaren voortrekkers
gevangen in Rotterdam, de Albl asserwaard en in H agestein.
Aan het eind van de zomer treffen wij in de " broedgebieden'' uitgebreide gezinnen
van 14 tot 20 muskusratten aan, d ie in de herfstperiode nog heel gemakkel ijk aan de
kost komen. In verband echter met de komende winterperiode met zijn schaa rste aan
voedsel, is het gewenst om uit elkaar te gaan om geen over bevolking en daardoor
voedselgebrek te veroorzaken. Vandaar dat we in september en oktober wederom
een trek of in ieder geva l een verplaatsing kunnen waarnemen.
Enkele zeer bezorgde of op gemak en comfort gestelde muskusratten bo uwen dan
naast hun ocvcrverblijven nog de z.g. winterhutten die reeds eerder genoemd werden.
Tijdens voor- en najaarstrek stellen onze controleurs hun klemmen en fu ike n op langs
beken, rivieren en sloten die hen vanouds bekend zijn als trekwegen. Bij het binnentrekken van o ns land sneuvelt dan 90% bij wijze van spreken met één been over
de grens.

1..

l ed er van de kl ei ne groep specialisten, d ie o ns land bescherm t tegen invasie van
m uskusratten. acht het zijn plicht en stelt er prijs op om vlak vóór een nieuwe trekperiode te kunnen verklaren dat zij n gebied praktisch vrij is van muskusratten.
Dat dit ook werkelijk het geval is, blijkt uit het feit dat sinds de verschijning van de
eerste muskusrat in Valkenswaard in 1941, tot op heden de muskusrat in Nederland
geen vaste voet heeft kunnen krijge n.
Dit heeft menig nat pak en men ige zweetdruppel gekost bij inspectietochten te voet
langs de waterwegen, worstelend gesop in lange lieslaarzen door zuigende en verraderlijke moerassen en moeizaam gepeddel in ru bberboten over de grote rivieren en beken.
die de zuidelijke provincies van ons land rij k zij n.
Dank zij de bemoeiingen van de Directie F aunabeheer bl ijft ons land gespaard voor
een muskusratteninvasie en de rampzalige gevolgen daarvan.

In het volgende nummer van " Rat en Muis'' hopen wij U het een en ander te vertellen
over de nutria of beverrat, eveneens een knaagdier dat oorspronkelijk vanwege zijn
pels gefokt werd en dat in verwilderde toestand ook in o ns land plaatselijk wordt
aangetroffen.
Deze onschuldige waterbewoner wordt zeer vaak verward met de muskusrat.

H et terugzoeken van de andere 10 %, d ie door plotseling opkomend hoog water of
door andere oorzaken de dans zijn ontsprongen. kost echter de meeste moeite en tijd.
Tussen de beide trekperioden wordt elke beek, r ivier, kanaa l, ven, plas of moeras,
waar mogelijk muskusratten kunnen wonen, door o nze controleurs nagegaa n en druppelsgewijs komen dan ook de laatste clandestiene grensoverschrijders aan hun eind.
Alle gevangen muskusratten moeten voor nader o nderzoek opgezonden worden naar
Wageningen.

Internationale contacten
H et is begrijpelijk dat waar de muskusratten van uit het buitenland ons land binnendringen, wij nauw contact onderhouden met onze buurlanden, wa t betreft de bestrijding
van deze dieren. Regelm atig worden wederzijds gegevens uitgewisseld .
U it Duitsland kwam in 1959 de waarschuwing d at aa n de Eems ter hoogte van
Vlagtwedde het eerste mannetje. vermoedelijk een voortrekker. was gevangen.
H et is dus nu ook zaak om langs onze oostgrens waakzaam te zijn.
Omdat de muskusrat zich in enkele jaren over grote afstanden kan verspreiden, is
regelmatig ook algemeen internationaal contact noodzakelijk.
Op dit gebied wordt vooral door het EPPO (European and mediterrenean Plant Protection Organisation) veel gedaan aan organisatie , coördinatie en stimulering van de
muskusrattenbestrijding in de verschillende bij deze organisatie aangesloten landen.
Jaarlijks belegt het EPPO een bijeenkomst van landen die met het muskusrattenprobleem te kampen he bben en die aa n de oplossing ervan werken.
Doel van deze vergaderingen is het uitwisselen van gegevens en het coördi neren van
internationale samenwerking bij de bestrijding.
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op €€n muis
Een muis, op zoek naar kruimels kaas,
kroop in de baard van Sinterkl aas.
" Wel eerder. spr ak de Sint bedaard,
.,werd door een berg een muis gebaard.
,,Maar d it is wonderlijk, bij Zeus:
,.hier bergt zowaar een baard een muis"
Trijntje F op
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