Voorplaat : Beverrat of nutria
(foto Artis)

Nevenstaand artikel " Beverratten" is,
met de bijbehorende foto's, overgenomen uit het sept./okt.-nummer 1960
van het maandblad "Artis".
Het werd ons welwillend ter overname afgestaan door de Directie van
"Ar1is" te Amsterdam, waarvoor wij
hier graag on ze welgemeende dank
uitspreken.

Beverratten
Geen ratten, geen bevers

;

AUTEURSRECHTEN VOORBEHO U DEN

Merkwaardige dieren zijn het, beverratten. Ofschoon hun naam de indruk wekt van
een kruising tussen bevers en ratten, behoren ze tot geen van beide diergroepen - al
zijn ze er wel in de verte aan verwant. Toch is de benaming niet slecht gevonden;
hun kop heeft inderdaad veel weg van die van een bever, terwijl de andere zijde van
hun tamelijk grote lichaam is getooid met een typisch, enigszins onsmakelijk aandoende
rattestaart. De korte pootjes, het plompe lichaam, en korte, dikke hals, lange snorharen
en de tussen een diep gespleten bovenlip uitstekende grote, roodgele en vlijmscherpe
knaagtanden, maken het totaalbeeld niet bepaald aanlokkelijk.
Maar de pels, zal men zeggen, de prachtige pels, waarom de beverrat - ook wel
nutria genoemd - bij honderdduizenden in ontelbare grote en kleine farms over
praktisch de gehele wereld wordt gekweekt, is die dan niet fraai?
Wederom een teleurstelling. De beverrat draagt maar een ruige, grauwe vacht, zo
op het oog allerminst de moeite en kosten van een riskante kweek waard.
Dat is dan de ene kant van de beverrat. Het dier heeft echter meer facetten. Om
met het bontvelletje te beginnen: het is zonder meer begrijpelijk, dat de vele kwekers
hun geld niet in een waardeloze bontle~erancier stoppen.
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Wat de beverrat zo waardevol maakt, houdt het dier zorgvuldig onder een laag stugge
dekharen verborgen - evenwel niet zo goed of de slimme mens wist het te ontdekken:
het zachte, dikke, blauwzwarte tot roodgrijs gekleurde onderhaar. Speciaal dat, wat
zich aan de buikzijde bevindt, is uitermate dik, soepel en fraai. Hetgeen verband houdt
met de leefwijze der dieren.
In het wild komen ze - voor zover niet uitgeroeid - voor in Zuid-Brazilië en
Paraguay aan beide zijden van het Andesgebergte tot aan Pategonië en Vuurland toe,
voornamelijk in de moerasachtige streken, langs rivieren en meertjes, maar ook langs
de kust.
Het blijft ze namelijk gelijk, of ze zout of zoet water tot hun beschikking hebben.
Beverratten leven vaak in paren, al dan niet met jongen, maar ook kan men grote
kolonies aantreffen.
Dit laatste is van aanzienlijk belang voor de kwekers - en natuurlijk de dierentuinen daar het inhoudt dat het mogelijk is, een groepje bij elkaar in één verblijf te houden.
Toch is het zaak hiermee voorzichtig te zijn, want hoe schuw de dieren ook zijn en
hoe timide ze ook kijken, onder elkaar kunnen ze behoorlijk vechten.
.
Vooral de mannetjes zijn erom berucht. Nieuwelingen kan men dan ook zeker met
zonder meer in een aan elkaar gewend troepje zetten; de kans is zeer groot dat het
dier in korte tijd door zijn soortgenoten wordt afgemaakt. Een enkele keer k~°: er
onder reeds lang bij elkaar levende exemplaren, ogenschijnlijk zonder enige aanle1dmg,
een hevige ruzie uitbreken, waarbij niet zelden slachtoffers vallen. ~ee_~tal zal de
oorzaak moeten worden gezocht in minnenijd, althans in de concurrent,emJd van een
aantal mannetjes ten aanzien van een door alle begeerd wijfje.

In de vrije natuur worden de holen veelal in oeverranden gegraven, mee_stal ~-iet
meer dan een meter lang, soms aanmerkelijk meer. Ze worden op een dusdamg_~ w11ze
aangelegd, dat de ingang voor ee~ deel onder water ligt en_ derhalve voor vele v11anden
onbereikbaar is. De daarachter liggende gang loopt schum omhoog, zodat de woonen kraamkamer aan het einde volkomen droog blijft. Een enkele maal worden van
riet en andere plantedelen onderkomens vervaardigd, die min of _meer op het ~ater
drijven. 't Liefst houden nutria's - feitelijk een foutieve ben_ammg want _het 1s de
Spaanse vertaling van visotter - zich op in lagunen met stilstaand, ondiep, maar
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vooral helder water, waarin ze hun kostje van waterplanten maar voor het opeten
hebben. Ze kunnen zwemmen als de beste, mede dank zij de zwemvliezen, die zich
uitsluitend tussen de tenen der achterpoten bevinden. Minstens vijf minuten zijn de
dieren in staat onder water te blijven. Ofschoon als alle knaagdieren ingedeeld bij de
planteneters, versmaadt de beverrat op zijn watertochtjes ook een langszwemmend
visje niet, zo min als hij op het land de neus optrekt voor de eieren van broedende
vogels. Ook in gevangenschap wordt zijn menu vaak met dierlijke kost uitgebreid,
wat het dier zich best laat smaken.
Daar in het water is de beverrat plotseling niet langer onelegant. Integendeel. Soepel
en gracieus, zonder veel rimpeling te veroorzaken, glijdt hij door het water, waarbij
de rug voor een groot deel boven de oppervlakte blijft.
Het feit, dat de buikzijde veelvuldig met water in aanraking komt en derhalve het
best beschermd moet zijn, is er waarschijnlijk de reden van, dat het onderhaar hier
extra dik is en dus voor de pelshandel het waardevolle deel van het nutriajasje vormt.
Waardoor de beverrat een van de weinige pelsdieren is, waarvan de buikzijde belangrijker is dan de rug.
In de manier van zwemmen, de rug boog uit het water stekend, wil men nog wel
eens een verklaring vinden, waarom bij de wijfjes de tepels op zo·n vreemde plaats
zitten, namelijk op de rug, aan weerszijden van de wervelkolom. Dank zij deze
plaatsing van de melkbron zouden de dieren, al rondzwemmend hun vaak op de rug
meegevoerde kroost ondertussen de gelegenheid geven zich te laven. Hoewel het
een mooie verklaring zou kunnen zijn, beeft men dit in het wild, voor zover bekend,
nooit geconstateerd; de keren dat men jongen zag zuigen, gebeurde dit op de vaste wal.
Waarom mama Beverrat de voedselbronnen op zo'n merkwaardige plaats draagt, valt
dus niet te zeggen. In ieder geval is het een verschijnsel, dat zich bij meer knaagdieren
voordoet: jonge stekelvarkens drinken bij hun moeder bijvoorbeeld min of meer onder
haar oksels.
Er is nog een moment, waarop de nutria eensklaps alle plompheid schijnt te verliezen:
bij het toiletmaken, dat iedere dag een aanzienlijke hoeveelheid tijd vereist. Met de
voorpootjes worden zorgvuldig alle haren netjes gladgestreken, ,,gekamd" kan men
rustig zeggen, waarbij gebruik wordt gemaakt van een vettige substantie, afkomstig

5

van een paar klieren op het lichaam onder andere bij de snorharen. Deze "crême"
zorgt ervoor, dat de vacht goed waterafstotend blijft. Op hun dooie gemak, met
precieuze gebaartjes, afgewisseld door "nerveus" gewriemel verzorgen de dieren hun
make-up, poetsend en krabbend, met een ijver die duidelijk toont hoe belangrijk dit
werk is. Trouwens, ook het eten geschiedt op "beschaafde" knaagdierenmanier: het
voedsel wordt keurig tussen de voorpootjes genomen en opgeknabbeld.
Hun begerenswaardige pels alsmede het feit, dat ze op het land niet zo bar snel uit de
weg kunnen komen en in het water een groot deel van zichzelf zichtbaar laten, zijn
de beverratten in het wild duur te staan gekomen. Op een meer dan afschuwelijke
manier zijn ze opgejaagd en afgeslacht, zodanig, dat de eerst veelvuldig voorkomende
dieren nagenoeg waren uitgeroeid toen een op het nippertje uitgevaardigd besluit van
de betreffende Zuidamerikaanse regering de jacht geheel verbood.
Het is daar thans zelfs zo, dat elk nutria-vel vergezeld dient te gaan van een verklaring-van-afkomst. En al blijven er ondanks de scherpste maatregelen toch altijd
mazen genoeg over om er beverratten door te smokkelen, de afschuwelijke jachten
met onder andere de, een langzame marteldood veroorzakende, klem of van weerhaken
voorziene speren, waar de zwemmende dieren gewoon werden aangeprikt, zijn wel
voorbij.
Reeds vele jaren geleden zocht men naar andere wegen om aan de grote vraag naar
bontvelletjes te kunnen voldoen. 't Eerst in de Nieuwe Wereld, later ook elders, vooral
in een aantal Europese landen, werden farms ingericht waar beverratten ten behoeve
van de bonthandel werden gekweekt.
De mode is echter een grillig monster, de kweek van beverratten door niet-deskundigen
een twijfelachtige zaak - welke twee omstandigheden ieder voor zich talloze kwekerijen even snel deden verdwijnen als ze waren ontstaan.
Zo op het eerste gezicht is het een lucratief bedrijf. Men koopt een paartje beverratten,
zet ze in een verblijfje en wacht rustig af tot er jongen komen - vier, acht, misschien
zelfs twaalf - het laatste getal alleen bij oudere wijfjes, die, tussen haakjes, met hun
acht drinkgelegenheden maar moeten zien hoe ze alle jongen voedsel verschaffen. De
beverratjes komen prachtig ontwikkeld ter wereld, geheel behaard en in staat om
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nagenoeg direct te lopen. Na een paar dagen knabbelen ze al wat mee aan het voedsel
der ouderen en eer ze een maand of twee zijn, staan ze op eigen benen. En dan is het
een kwestie van afwachten tot ze groot en behaard genoeg zijn om zich het leven te
laten ontnemen ten faveure van de bonthandel en de portemonnee van hun eigenaar.
Echter, zo eenvoudig is het allemaal niet.
De van goud dromende beginner ziet over het hoofd, dat hij in de eerste plaats een
geschikt fokpaar moet hebben - dat veelal moeilijk is te krijgen - de dieren voorts
goed en daarom duur voedsel en doelmatig onderdak moet verschaffen, terwijl hij ten
slotte nog het risico loopt dat de pelsjes allerminst fraai uitvallen en derhalve van geen
of weinig waarde zijn, of, rn het allerergste geval, dat zijn dieren aan ziekten ten
onder gaan.
Talloze kwekers hebben te laat ingezien, dat er heel wat moet gebeuren, aleer een
beverrat in een bontjas is verwerkt. De verbitterden sloegen hun dieren zonder wroeging
dood, anderen hieven hun farm op door de inwoners de vrijheid te geven.
De autoriteiten van verschillende landen, ook van ons land, deed de laatstgenoemde
gang van zaken wel even huiveren. Daar de beverratten in hun vaderland perioden
n:iet ~rij lage temperaturen moeten doorstaan, was de kans niet uitgesloten, dat ze
zich m onze streken zouden inburgeren, hetgeen gezien hun ondermijnende activiteiten
voor onze dijken kwalijke gevolgen zou kunnen hebben. * De dieren bleken een lange
en strenge winter evenwel niet te overleven vooral niet wanneer ijs het water bedekte.
Bovendien werden ze in toom gehouden door de mens, die, zijn aard getrouw, in het
algemeen gesproken elk dier dat vreemd is eerst doodslaat en dan pas kijkt, wat voor
vlees hij in de kuip heeft. Hetgeen zeker bij de trage beverratten weinig inspanning
vereist.
Ofschoon er in ons land verschillende malen in het wild beverratten zijn gesignaleerd,
zijn de dieren om al die redenen nergens tot een gevaar geworden.
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Wij achten d e nutria voor ons land
als di;kenvern ielcr niet gevaarlijk; zie
het volgende nummer van. ,,Rat en
Muis" ( red.).

