Woelratten: het laatste woord
is er nog niet over gezegd
Natte en droge woelratten zorgen met hun knaag- en graafgedrag voor veel overlast, maar soms wordt tè makkelijk aangenomen dat het de woelrat is die voor de
schade zorgt. Schade in siertuinen wordt vaak aan ze toegeschreven. Toch blijkt
het in een 1nerendeel van de gevallen om mollen te gaan. Ook blijkt de bruine rat
dikwijls voor een woelrat door te gaan. Reden om in deze editie van DIERPLAGEN
Informatie dieper in te gaan op dit nieuwsgierige knaagdier dat alleen al met zijn
naamgeving veel stof hee~ doen opwaaien.
DISCUSSIE OVER NAMEN
In Nederland kom en van de woelrat twee ondersoorten voor: Arvicola te" estris te" estris (L) en Arvicola
te" estris scherman (Shaw, 1801). Over de systematiek van de woelratten is zeer veel te doen geweest, en
nog steeds is anno 2000 niet met zekerheid te zeggen
ofer sprake is van twee ondersoorten.

19E EEUW
In 'De Zoogdieren van Nederland' (Dr. M.A. l)sseling
en drs. A. Scheyground 1862) is uitvoering ingegaan
op de indeling van de woelratten. Voorop staat dat
de juiste naam in Nederland nog geenszins vast
staat. Volgens Mour (1938) doet men er verstandig
aan om zich aan de volksnaam te houden, eventueel
de oudste naam van Linne (te"estris) te gebruiken.
Volgens Miller zouden de waterratten die voorkomen in Noordwest-Europe, ten zuiden van
Scandinavië tot in Zuid-Duitsland en MiddenFrankrijk, Arvicola scherman scherman (Shaw)
genoemd moeten worden. Voor de grotere Engelse
exemplaren, had hij de naam amphilius L. in
gedachten en voor de waterratten in Scandinavië en
West-Finland te"estris L.
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Van den Brink (1929, 1931) neemt aan dat in
Nederland alleen Arvicola scherman voorkomt. Hij
beschouwt die als een subspecies van Arvico/a te"estris. Zijn tijdgenoot Schreuder is het daar totaal niet
mee eens. Hij stelt dat in ons land twee afzonderlijke soorten van de woelrat leven, waartussen een
duidelijk onderscheid bestaat.
Hij wordt hierin gesteund
door de heer Eykman .
(1937) die Arvicola
temstris (L) typeert
als de donkere,
aquatische soort
en Arvicola scherman (Shaw) als
de kleinere, gewoonlijk lichter
gekleurde landsoort.
Eerstgenoemde
komt in uiterlijk overeen met de waterratten uit Scandinavië en
Finland; laatstgenoemde leeft in Midden-Europa.
Ook Müller-Böhme heeft in zijn monografie van de
woelrat de rassenkwestie uitvoerig besproken.
Belangstellenden verwijzen wij graag naar deze
publicatie.
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In navolging van Schreuder en Eykman onderscheiden wij tegenwoordig twee vormen, met dien verstande dat beide als subspecies van één soort gelden
en niet als zelfstandige soort worden beschouwd. De
voornaamste reden voor dit geringe onderscheid is
het weliswaar verschillende, maar toch aan elkaar
grenzende verspreidingsgebied. Daarmee mag de
discussie ·over de indeling overigens nog niet als
afgerond worden beschouwd.

Uiterlijk en leefwijze
De woelrat heeff een grijsbruine tot zwarte vachtkleur, meestal egaal over het hele lichaam. De
woelrat is plomp gebouwd en heeff een stompe
snuit met in de vacht verborgen oren en ogen.
Meestal is de natte woelrat iets donkerder van kleur
/
dan z'n droge soortgenoot. Woelratten horen tot dè
Tekening: E. Nauta
familie der woelmuizen (Microtidae).
GRAVEN EN ZWEMMEN

Een volwassen woelrat bereikt een lichaamslengte
van zo'n 14,5 tot 22,3 cm. De korte, behaarde staart
voegt daar nog zo'n 7,7 tot 10,4 cm aan toe. De
woelrat is een uitstekende graver en een zeer goed
zwemmer (natte woelrat). Binnen zijn leefgebied
legt de woelrat talloze voorraadkamers aan. Kamers
die gevuld worden met lekkernijen als plantenwor-

tels, bloembollen, uien of aardappels. Drie tot vier
keer per jaar kan de woelrat 4 tot 6 jongen werpen,
de draagtijd is relatief kort: 21 dagen. Jonge woelratten worden tussen april en oktober geboren en zijn
als pasgeborene kaal en blind. (In de literatuur komt
men ook voorbeelden tegen ~an waarnemingen van
jonge woelratten in december en februari. Dat laatste is alleen het geval als er een dik isolerend
sneeuwdek over ons land ligt, waardoor de grond
niet bevroren is.)
PROOI

In de vrije natuur kunnen woelratten 2 tot 4 jaar
oud worden; in gevangenschap zelfs 4 tot 5 jaar. Na
zo'n 20 dagen verlaten de jonge woelratten het territorium van de moeder en trekken ze bovengronds
naar een nieuwe plek om een eigen territorium te
stichten en een gangenstelsel in te richten.
Bovengronds zijn jonge woelratten erg onbeholpen.
Ze zoeken geen natuurlijke dekking op, waardoor ze
een makkelijke prooi vormen voor predatoren.

De droge woelrat: ramp voor i'!nge boomgaarden
De droge woelrat staat in de volksmond bekend als de aardwolf, de hamsterrat en
ook als de molmuis. Droge woelratten maken de Zuid-Limburgse boomgaarden vaak
onveilig. Vooral de jongt; aanplant (2 tot 3 jaar oud) heeff veel te lijden van de knaagdriff van deze woelrat.
ALS EEN SPEER

Opvallend is dat de schade wordt waargenomen in
een bepaalde periode: vanaf december tot en met
april. In die periode kunnen bomen als een speer
zijn afgeknaagd. Op een rij bomen zijn dat er meestal zo'n 4 of 5 achter elkaar. Na de vierde of vijfde
boom verlegt de woelrat zijn koers en knaagt hij vervolgens 4 à 5 bomen in de tegenoverliggende rij af.
Vanuit een centrale gang graaft de woelrat aftakkingen naar de bewuste fruitboom. De grond van die
gang wordt naar een andere aftakking gebracht. De
woelrat stopt als het ware de grond terug in de gang
die hij niet meer hoeft te gebruiken. Slim! In een
boomgaard treft men om die reden ► ► ► pag. 22
dan ook zelden grondhopen aan.
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Bij aangevreten wortels is duidelijk zichtbaar dat de
woelrat van onderaf gegeten heeft. Dit is anders bij
de bruine rat: die graaft en knaagt van
de oppervlakte naar beneden.

MOLSHOOP OF 'RATTEN'HOOP?
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Ook weilanden zijn populaire plaatsen waar men
deze woelrat kan aantreffen. De woelrat leeft grotendeels ondergronds en laat zich boven de grond nauwelijks zien. In weilanden verraden talrijke platte
grondhopen dicht bij elkaar de aanwezigheid van de
woelrat. Soms maakt men de fout deze grondhopen
aan het werk van mollen toe te schrijven. In het
algemeen zijn de grondhopen van de woelrat platter
van vorm, vaak bevatten ze restanten van planten
(bladeren
van
de
paardebloem,
wortels).
Grondhopen van mollen bevatten soms nog restanten van kevers. Het patroon van de grondhopen is
zeer onregelmatig:
vaak ziet men 2 of
3 grote en vele
kleine grondhopen bij elkaar. De
structuur van de
grondhopen is fijner dan die bij
mollen.
BORSTELS DOEN PREVENTIEF WERK

In tegenstelling tot de mol knaagt de woelrat de
grond van de gang los met zijn 4 sterke, 1,5 mm
brede voortanden. (Een mol graaft met zijn voorpoten.) Onder de buik door wordt de grond met
behulp van de voorpoten naar achteren gewerkt, om deze vervolgens
al duwend te verplaatsen naar
een niet-meer-in-gebruik-zijnde gang of naar de oppervlak,_ _ _ .
.- - - i te. De knagerij zou ervoor
_,,__
c=,;;;:·
./4- ~ ~ ; ~ -:::::::_ , kunnen zorgen dat de woelrat
zich zou verslikken in de aarde
Ï
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die hij binnenkrijgt. Daar heeft
IJ//fl\\\
de natuur echter een mooie
oplossing voor gevonden. In de
mondhoeken van de woelrat bevinden zich haarborstels die tijdens het losbijten van de grond de
keel- en neusholte afsluiten.
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BESTRIJDINGSMOGELIJKHEDEN
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Zoals gezegd kan de woelrat in boomgaarden
voor lelijke schade zorgen. Een goede manier
om daar een einde aan te maken is het vangen van
de knaagdieren met klemmen. Ook wordt geadviseerd om tijdens het snoeien van de fruitbomen te
controleren of ze stevig in de grond staan.
Fruitbomen die los in de grond staan en die eruit
getrokken kunnen worden 'als een speer', moeten
scherp worden onderzocht. Is de knaagschade vers?
Dat is het geval als de knaagschade licht van kleur
is. Zoek dan met een voelstaaf in de directe omgeving naar een gang en leg deze open. Als de woelrat
actief is, dan komt hij binnen de kortste keren kijken en zal hij de geopende gang direct willen herstellen. Maak de gang opnieuw open en schuif er
een draadklem in. Met een beetje geluk (en geduld!)
wint de nieuwsgierigheid het van de angst en loopt
de woelrat de val in.
Draad klem
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Een andere manier om de woelrat te bestrijden, is de methode van de gangploeg. In de
groenstrook tussen de bomen wordt een kunstmatige gang gegraven op ca. 20 cm diepte. Tijdens dat
graven worden kleine stukjes winterwortel (1 cm
doorsnede) uitgelegd in een dosering van 25 tot 50
kg per ha. Deze wortels zijn eerst gemengd met
Arvicolex (bromadiolon concentraat) toegelaten
onder nr. 11570N, in een verhouding van 10 ml
middel per kilo wortelen. Let erop dat het Wettelijk
Gebruiksvoorschrift wordt gevolgd.
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PH3 Fosforwaterstof/ Magtoxin W.M. (9182N
met magnesiumfosfide 66%). Fosforwaterstof
is een uiterst gevaarlijke giftige stof. Alleen personen
in het bezit van een bewijs van deskundigheid
mogen deze stof in de vorm van tabletten toepassen. Ook Luxan mollentabletten (toegelaten onder
nr. 871 ?N) kunnen effectief worden ingezet in de
strijd tegen woelratten. De tabletten bevatten de
werkzame stof aluminiumfosfide 57%. Door middel
van een voelstaaf worden de gangen van de woel
ratten in de boomgaard opgezocht. De tabletten
dienen om de paar meter te worden ingebracht
(1 à 2 stuks).

De natte woelrat: graa~ graag
vanaf de slootkant
Gangenstelsels van 100 (!) meter lengte zijn geen uitzondering voor de natte woelrat. Door ze hun dekking
en nestgelegenheid langs de slootkant te ontnemen
( denk aan rietkragen, stro, afval) is te voorkomen dat
ze via de slootkant het gazon ondergraven.
Foto: Dick Klees

PRAKTIJKPROBLEEM

NASCHRIFT

De natte woelrat (meestal de waterrat, ook wel het
zwarte waterratje genoemd), komt voor in waterrijke gebieden van Nederland. Vooral in land- en tuinbouwgebieden. Arvicola terrestris terrestris L. kan zorgen voor overlast door knaagschade aan bol- en
knolgewassen en door het graven van gangen en
uitgangen in en nabij sloot- en andere waterkanten.
Zelfs een tweede beschoeiing houdt ze niet altijd
tegen, zo blijkt in het onderhavige praktijkgeval.

In het voornoemde geval is voor de bestrijding
gebruikgemaakt van vergif. Als preventieve maatregel wordt geadviseerd om langs de beschoeiing een
gazen vangpot te hangen. Hiermee kunnen gravende woelratten goed worden gevangen. Controleer de
vangfuik regelmatig op dode exemplaren en verwijder deze onmiddellijk.
Van belang is dat het waterpeil bij gebruik van zo'n
vangfuik niet teveel schommelt. De inzwemopening
moet altijd onder water blijven en moet zodanig
tegen de zijkant worden gedrukt, dat woelratten
niet achterlangs kunnen.

In een schuin naar het water aflopende tuin, grenzend
aan een steiger en met een jaloers-makend uitzicht op
de plassen, hebben de bewoners structureel last van
gaten aan de rand van het grasveld, pal tegen de bielzen aan. Goede raad is duur. Voordat er nog meer
grond verdwenen is en het gazon
aan de rand van de beschoeiing gatenkaas geworden
is, willen de bewoners
een oplossing. Het
aanbrengen van een
tweede
beschoeiing
heeft niet geholpen.
Zelfs door het zandbed onder de rand
door, hebben de dieren
kans gezien om achter
de hoger gelegen beschoeiing te komen.
Nader onderzoek moet eerst uitwijzen of het hier gaat
om de bruine rat of om de woelrat. Daarvoor worden
stukken winterwortel gebruikt die in het gangenstelsel
worden gehangen. Aan de hand van het
vraatbeeld en de tandafdrukken
blijkt al na 4 dagen dat het
hier handelt om woelratten. Als blijkt dat de
woelratten de winterwortels graag eten,
wordt besloten om
het aas te mengen
met
het
giftige
Arvicolex (10 g bromadiolon per liter). Dit
bestrijdingsmiddel is toegelaten onder nr. 11570N.
De overlast hoort daarmee
snel tot het verleden.
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Fuik in PVC-buis
voor woelraten
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Als de beschoeiing het toelaat, of als er voldoende
ruimte is, kan men ook een fuik ingraven. Bescherm
de fuik met een PVC-buis, zodat dichtdrukken
wordt voorkomen! ■
►
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