Natuurlijke vijanden

blJkval, V€ROORZaakt bOOR b€ BRU10€ Rat

Tot de natuurlijke vijanden, die in veldmuisgelederen flinke opruiming kunnen houden,
behoren (behalve de mens) velduil, buizerd, torenvalk en ransuil en, in mindere mate,
bosuil en kerkuil. Doch ook op het menu van vos, marterachtigen, ooievaar en reiger
heeft arvalis zich een vaste plaats verworven.
In plaaggebieden komen de natuurlijke vijanden vaak overmatig voor en hoewel ze,
zelfs bij gezamenlijk optreden, allerminst in staat zijn de ontwikkeling van de plaag te
beïnvloeden, kunnen ze bij kleinere veldmuisexplosies wel regelend functioneren.
Dat deze opruimingswerkzaamheden van uilen en roofvogels het vermelden terdege
waard zijn, wordt duidelijk door de volgende voorbeelden geïllustreerd.
Tijdens de veldmuizenplaag, die najaar 1948 in de Noordoostpolder heerste, analyseerde
de afd. Plantkundig Onderzoek (N.O.P.-werken) 724 velduilbraakballen met het resultaat:
6 restanten van dwergmuizen (Micromys minutus Pallas);
69 restanten van Noordse woelmuizen (Microtus oeconomus Pallas);
1388 restanten van veldmuizen (Microtus arvalis Pallas) = ruim 94%.
Onder de ruim 170.000 zoogdierresten in braakballen, vond Uttendörfer (Duits!., 1952)
meer dan 103.000 veldmuisbeenderen, d.i. bijna 61 % . Wat de velduil betreft, onderzocht
hij tussen 1937 en 1945 een kwantum uileproppen en determineerde uit 2607 prooidieren niet minder dan 2475 veldmuizen of ca. 95% !
Een in ons land verricht braakballenonderzoek t.a.v. de ransuil resulteerde in 1958 in
de volgende aantallen: 2875 prooidieren, w.o. 2511 muizen, vnl. veldmuizen.
Behalve kleine knaagdieren, verdelgen roofvogels en uilen ook tal van schadelijke insecten en bovendien betekent hun aanwezigheid een rem op een te ongestoorde vermeerdering van kleine vogels, bv. mussen, waarvan dan nog allereerst de zieken en zwakken
worden geslagen, wat het voortbestaan van de soort weer ten goede komt.
Wellicht dragen de genoemde voorbeelden ertoe bij dat onze roofvogels en uilen niet
meer in de eerste plaats worden gekwalificeerd als rovers, doch veeleer als leden van
een nuttige saneringsdienst.

H. de Vries, ITBON, Arnhem

In de Brabantse Biesbosch leeft de bruine rat (Rattus norvegicus BERKENHOUT) in
een biotoop dat grotendeels uitzonderlijk, maar niettemin mede door zijn aanpassingsvermogen, zeer geschikt voor hem is. Buiten de, voor het merendeel geïsoleerd liggende,
polders loopt het gebied tweemaal per etmaal geheel onder water. Slechts de knotten
van wilgeP. en de zogenaamde keetheuvels blijven onder verder normale omstandigheden
voor overstromingen gespaard.
De meeste ratten in dit gebied bewonen onder deze omstandigheden de keetheuvels en
de polderdijken. (Het polderland laten we nu even buiten beschouwing). Vanuit deze
woonpunten volgen de dieren tweemaal per dag het zakkende water, op zoek naar voedsel. Doordat de populatie, die overigens het gehele gebied wel bezoekt, voor vaste
bewoning op de permanent boven water blijvende gedeelten is samengedrongen, is zij
daar in het algemeen vrij hoog.
Van 17- 19 november 1966 bezochten wij het gebied. De dag ervóór vond bij zuidwester storm een grote verhoging van de waterstand tot 3.30 m+ N.A.P. plaats. Vele
polders !iepen onder en op verscheidene plaatsen braken dijken door.
Het doorbreken van dijken wordt hier vaak voorkomen doordat een deel van de dijk
een geringere hoogte heeft. Deze overloop noemt men in de Biesbosch plasberm. Bij
extreem hoge waterstanden loopt hierover het water de polder in. (Rondom enkele polders ligt een lage dijk die eenzelfde funktie heeft als de plasberm). Er ontstaat daardoor
in de polder vrij snel een waterpeil dat gelijk is aan dat van het buitenwater. Een eenzijdige druk op het dijklichaam wordt aldus vermeden. Bij zakkend buitenwater loopt
ook de polder via duikers weer vrij snel leeg en is de schade gering.
Een van de bezochte polders (oppervlakte ± 32 ha.) is omgeven door een vrij hoge,
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Rattegangen in dijklichaam ,

Afh. 2
Dijk val aan binnenzijde d,ïk

maar relatief wat smalle dijk. Op 16 november bereikte het water ongeveer de kruin
van de dijk en liep er plaatselijk net overheen, hetgeen de volgende dag aan de ligging
van het gras en de aangespoelde resten goed waarneembaar was.
Op vele plaatsen was de dijk ernstig beschadigd. Deze beschadigingen varieerden van
enkele grote open gaten van ± 20 m breed, waarvan er één een stroomgat was (afb. 1),
tot kleinere gaten die met laag water droog kwamen te staan en plekken met gedeeltelijke
dijkval (afb. 2 en 3). De totale lengte ernstig beschadigde dijk schatten wij grofweg op
150 m.
Bij de grote open gaten was weinig meer waar te nemen omtrent de oorzaken. In één
geval was mogelijk sprake geweest van afkalving van de buitenzijde van de dijk, langs
een kil. Dat deze afkalving eenzelfde oorzaak zou kunnen hebben als de verderop te
beschrijven gevallen, komt ons niet onmogelijk voor, maar was niet aantoonbaar.

In enkele gaten (afu. 2 en 3) konden we rattengangen konstateren op de breukvlakken
van het dijklichaam. Verscheidene van deze rattengangen bereikten een diepte van ±
1 m; een tweetal troffen we zelfs aan op resp. ± 1.50 m en 1.80 m beneden de kruin
van de dijk en ongeveer in het midden van het dijklichaam (afb. 4 en 5).

Afb. 3
Dijk val aan binnenzijde dijk

34

±

1.50 m be11ede11 de kruin

Juist door de eerder vermelde hoge rattenpopulatie was de dijk als het ware geperforeerd
met gangen. De juiste loop van de gangen konden we op deze korte excursie helaas niet
nagaan.
Het was op diverse plaatsen heel duidelijk dat het water door de holen gespoeld was en
aarde had meegevoerd. Zo ontstonden binnendijks grotere uithollingen die instortten en
verder uitgespoeld werden. Meermalen troffen wij rattenholen aan, die de bovenzijde
van de dijk oppervlakkig ondermijnd hadden. Als gevolg van het doorspoelende water
ontstonden hier tunneltjes met doorsneden van ± 10-25 cm. Op de kruisingen van
gangen was de bovengrond dan het eerste bezweken, weggezakt en daarna weggespoeld
(afb. 6). Op één plaats was goed waar te nemen hoeveel grond via zo'n rattengang kan
uitspoelen (afb. 7). Hier bevond zich een gedeeltelijke dijkval, waarop aan de onderzijde
een rattentunnel aansloot. Deze was vergroot tot 15 à 18 cm. Ervóór lag een heuveltje
uitgespoelde klei ter hoogte van ± 50 cm. Het werd van daaruit geleidelijk breder en
lager en had een lengte van ± 7 m. Bovenaan deze dijkval sloot het gat aan, dat we
op afb. 6 kunnen zien.
Het is duidelijk dat er bij dijken, die aan relatief hoge waterstanden blootgesteld kunnen
zijn, goed op gelet moet worden dat er geen erosieve faktoren aanwezig zijn. Ratten-
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Dijkherstel kan zeker f 1.000,- per strekkende meter kosten. Zonneveld noemt bedragen, varërend van f 50.000,- à f 100.000,- per gat. Ook kan bij dijkdoorbraken
schade toegebracht worden aan de kavels en slootkanten. Geregelde bestrijding van
ratten, alsmede daaraan voorafgaande voorlichting, kunnen dus zeker lonend worden
geacht.
Tenslotte komt het ons nuttig voor erop te wijzen dat gevaren als hierboven zijn beschreven, zeker niet alleen gelden voor de Biesboschpolders, maar ook voor plaatsen
waar b.v. in de herfst boezemwater zeer hoge standen kan bereiken.
(De foto's in dit artikel zijn van drs. S. Broekhuizen, ITBON , Arnhem).
Summary

A case of col/apse of the dike, caused by the Brown Rat (Rattus norvegicus BERKENHOUT).
In a delta-area a po/derdike was perforated by rat-tunneling. During a short period of
extreme high waterlevel, the water eroded the dike by washing away the soi/ /rom the
tunnels. Collapse of a dike and flooding was the result. Rat-conrrol on dikes subject to
heavy onesided waterpressure is very important, in view of the severe darnage that
collapse of a dike can bring on.

Afb. 6
Door het water uitgeholde rattegang
met kleine vertakking

Afb. 7. Kleine dijkval; onderaan ee11 heu veltje van via een raflegang uitgespoelde grond .

gangen kunnen nl. ernstig erosieve faktoren vormen. Zonneveld 1) wijst er in zijn dissertatie over "De Brabantse Biesbosch" al op dat koeiepaadjes, ontstaan langs dwars over
de dijk geplaatste hekken, in plasbermen erosiegevaar opleveren bij hoge waterstanden.
,,In perioden, wanneer in lange tijd geen ernstige stormvloeden zijn voorgekomen, bestaat", zegt hij, ,,de neiging om aan deze algemeen voorkomende dijkbeschadiging niet
de nodige aandacht te besteden, met kans op noodlottige gevolgen tijdens de eerstkomende, de kruin bereikende waterstand".
Deze woorden gelden evenzeer voor de beschadigingen door ratten, waarbij aangetekend
kan worden dat deze beschadigingen nog gevaarlijker zijn, doordat hier van meer dan
oppervlakkige aantasting van de dijk gesproken kan worden.

) r. S. Zonneveld: . ,De Brabantse Biesbosch. Een studie van bode1n en vegetatie van een zoetwatergetijden-delta",
Wageningen 1960.
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