Van het expositiefront

HOUD DE SLOOTKANTEN SCHOON !
Beschadigde palingfuiken op de Nieuwkoopsche plassen
Op 29 december 1966 werd door mij een muskusratmelding onderzocht van een
beroepsvisser te Nieuwkoop. Door een onbekend dier werden gaten gebeten in uitstaande
palingfuiken, schade zeer plaatselijk. Als beschadigers van visfuiken zijn bekend: de
wolhandkrab, otter, bruine rat en muskusrat (bisamrat). Al redenerend kwam ik tot de
volgende voorlopige co:1clusie:
Wolhandkrab. Komt in ons land vrijwel niet meer voor. ls na een kortstondige
invasie vrijwel geheel door parasieten uitgeroeid.
Otter. Komt op de Nieuwkoopsche plassen inderdaad voor. Veroorzaakt aan visfuiken een ware ravage. Verplaatst zich vooral in de wintermaanden over grote afstanden. Het opvallende en afwijkende schadebeeld_ moet een ervaren visser bekend zijn.
Bruine rat. Beschadiging van visfuiken uitsluitend wanneer deze boven het wateroppervlak uitsteken.
Muskusrat. Gaten in het keelgedeelte gemaakt om aan verdrinkingsdood te ontsnappen. Buiten de trek periode (maart/ april en september/ oktober) hebben bisamratten
een vaste verblijfplaats met een kleine actieradius voor het verzamelen van voedsel.
Alles leek te wijzen in de richting van muskusrattenschade.
De beroepsvisser had in het slootgedeelte waarin de schade optrad, twee gazen
fuiken geplaatst met de bedoeling de schadeveroorzaker te vangen. Groot was mijn
opluchting toen bleek dat in een der fuiken een woelrat gevangen zat en geen muskusrat.
Als schadebeeld was het kapotbijten van palingfuiken door woelratten voor mij
totaal nieuw. Daar woelrat en muskusrat zeer nauw aan elkaar verwant zijn en wat
levenswijze betreft, ook veel met elkaar gemeen hebben, is een dergelijke schade,
achteraf gezien, wel verklaarbaar.
Onverklaard bleef echter het zeer lokale karakter van de schade. Ook hiervoor was
echter een aanvaardbare verklaring te vinden. Aanvankelijk werd de oplossing gezocht
in het feit dat de schade pas optrad op het moment dat van perlon-fuiken overgeschakeld werd op nylon-fuiken. Daar de maaswijdte van de fuiken constant bleef, was uit
deze constatering echter geen logische conclusie te trekken.
Gelijktijdig met de wijziging van het materiaal van de palingfuiken had de visser
echter ook de sloot uitgediept. Met het baggermateriaal waren de slootkanten opgehoogd.
Deze ophoging van de slootkanten geeft ons de oplossing van het raadsel.
Immers: door de ophoging werd eerst geheel aan de biotoopeisen van de woelrat
voldaan. Geschikt voedsel was er overal te vinden, maar voldoende hoge slootkanten
om holen te graven, zich te vestigen en te vermeerderen, waren zeer schaars aanwezig.
Vandaar het plotselinge en zeer plaatselijke optreden van de schade, nadat de omstandigheden voor woelratten geschikt waren gemaakt.
Dit moeten wij bij de bestrijding van knaagdieren altijd voor ogen blijven houden:
voedsel alleen is niet voldoende om een bepaalde plaats aantrekkelijk te maken voor
vestiging. Een gunstig biotoop moet aan meer eisen voldoen.
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"Nou, je legt wat spul uit en dan maar afwachten; happen ze, dan heb je geluk
gehad". Zo ongeveer formuleert de doorsnee-Nederlander het bestrijden van ratten.
Welk spul? Wààr uitleggen? Stilzwijgen. Het is hem onbekend dat het probleem meer
omvat dan het uitleggen van vergif en het tellen van kadavers.
Het bestrijkt, wil er tenminste sprake zijn van iets duurzaams op grotere schaal, een
uitgestrekter terrein: bekendheid met de duistere rol van het ongedierte (schade, gevaren), kennis van zijn gedragingen, inzicht in de methoden van bestrijding, ratwering.
Dit terrein nu vraagt een intensieve bewerking door middel van permanente voorlichting.
Wat de technische zijde aangaat, de deskundige vergifuitleg dus, daarbij is de medewerking van gemeentediensten onontbeerlijk. Doch met die steun alléén zijn we er nog
geenszins. De tweede schakel: een ratminded publiek, dat terdege doordrongen is van
de noodzaak van bestrijden, is tot dusver niet altijd even solide gebleken. Nonchalance,
laksheid, maar vooral onwetendheid, zijn de voornaamste faktoren die het knagend
ongedierte nog te veel in de kaart spelen, een troef waarvan de vrijbuiters zonder
mankeren dankbaar profijt trekken.
Een voorbeeld. Veel landbouwers in het oosten van ons land zijn, als gevolg van een
generaties-oude boerderijbouw, ingesteld op een bedrijfsvoering die o.m. het creëren
van stapelingen van allerlei materiaal in en om de gebouwen impliceert. Zij zijn met
deze talrijke rommelplaatsen zó vertrouwd geraakt, dat een aanmerking daarop
(: nestelgelegenheid) eenvoudigweg wordt genegeerd.
Is de bestrijdingstechniek met goede wil, een vakkundige opleiding én een neus voor
ratten wel onder de knie te krijgen, de snaren van de publieke edukatie daarentegen zijn
heel wat moeilijker te bespelen. De pogingen om vaak stevig verankerde gewoonten en
opvattingen om te buigen ofwel onwetendheid te corrigeren, vergen veel tijd en geduld,
doch het gestaag hameren op dit aambeeld begint gaandeweg vruchten af te werpen.
De Afdeling Bestrijding van Ongedierte in Wageningen, ressorterend onder de Hoofdinspectie voor de Hygiëne van het Milieu, verschaft in deze materie voorlichting in
diverse vormen.
De jeugd wordt met het probleem geconfronteerd door het uitgeven van knipplaten,
door causerieën op scholen, het verstrekken van publikaties aan leerkrachten en ook
via schoolradio en schooltelevisie. Het volwassen publiek krijgt die voorlichting aangeboden in de vorm van voordrachten met film , artikelen in pers, c.q. vakbladen,
persoonlijke bezoeken en door middel van tentoonstellingen. Vooral dit laatste medium
is zeer waardevol gebleken waar het de ombuiging van hardnekkige misvattingen betreft.
Genoemde afdeling heeft sinds 1953 met de rattenstand veelvuldig aan tentoonstellingen, meest met agrarische inslag, deelgenomen en de resultaten waren verheugend.

