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men verhogen door gebruik te maken van
het "meubelmondstuk" (= 10 cm breed)
en door per 2 m2 1 minuut te zuigen.
Bij de bestrijding van vlooien moet men
niet vergeten de besmette huisdieren te
behandelen. Gebruik voor de kat
uitsluitend middelen die zijn toegelaten
voor de kat. Een kat is namelijk erg
gevoelig voor bestrijdingsmiddelen. En
"hondemiddelen" hebben een hogere
concentratie. Vele bestrijdingsmiddelen
zijn toegelaten voor gebruik op hond of
kat. De dierenarts kan zonodig om nader
advies worden gevraagd over de
middelen en methoden om vlooien op
huisdieren te bestrijden.
Bij de toepassing van bestrijdingsmiddelen in gebouwen dient het middel
onder lage druk en met een grove
druppel te worden verspoten. De
behandeling van de vloerbedekking van
een kamer geschiedt door rechte banen
te trekken over het tapijt, waarbij de
spuitkop ca. 20 cm boven de vloer wordt
gehouden. De te spuiten banen dienen
elkaar ca. 20 cm te overlappen. Het is
van belang dat de druk in de spuit steeds
op ongeveer 1,5 bar wordt gehouden. De
spuitvloeistof wordt dan zo regelmatig
mogelijk verspreid. Bij de behandeling
van hoogpolig tapijt zal een middel op
basis van een spuitpoeder minder
gemakkelijk doordringen in het tapijt.

Ontwikkeling geremd
Ongetwijfeld zal bij de bestrijding van
vlooien in de toekomst de toepassing van
het insekticide methopreen steeds
belangrijker worden. De eieren van de
vlooien kunnen zich onder invloed van
methopreen niet verder ontwikkelen; de
ontwikkeling van de larven komt tot
stilstand en de volwassen vlooien leggen
geen fertiele (vruchtbare) eieren meer. Er
zijn inmiddels meerdere toelatingen op
basis van de werkzame stof methopreen
verstrekt. Toepassing kan het best
plaatsvinden in het voorjaar. Als dat
gebeurt zal het middel gedurende de
zomermaanden in de ruimte werkzaam
blijven en zullen er zich geen vlooien
kunnen ontwikkelen. Het enige nadeel
van de werkzame stof methopreen is het
feit dat volwassen vlooien er niet mee
gedood kunnen worden. Dit stelt hogere
eisen aan de professionele
ongediertebestrijder die bijvoorbeeld bij
de voorlichting aan dit punt uitgebreid
aandacht zal moeten schenken. Als reeds
vlooien aanwezig zijn dient men dus een
ander toegelaten middel, bij voorkeur een
synthetische pyrethroide te gebruiken.
Daarna kan methopreen worden
aangebracht.

In the Netherlands a reporting obligation
is in force regarding sightings of
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Organisatie muskusrattenbestrijding
De bestrijding van muskusratten
(Ondatra zibethicus L.) is provinciaal
georganiseerd. In elke provincie zetelt

Biologie en leefwijze
De muskusrat hoort thuis in de orde der
knaagdieren (Rodentia) en wel bij de
familie van de woelmuizen (Microtidae).
Qua uiterlijk lijken zij echter niet op hun
naaste verwanten veldmuis (Microtus
arvalis Pallas) en woelrat (Arvico/a
terrestris L.). Deze zijn nl. helemaal
aangepast aan het leven ondergronds
(stompe snuit, korte staart en in de vacht
verborgen ogen en oren). De muskusrat
heeft een lange, zijdelings afgeplatte
staart. De kop is stomp en de kleine oren
vallen weg in de dikke pels. De dichte
pels, de platte staart, de grote achterpoten met zwemborstels en het
gestroomlijnde lichaam met de verborgen
oren wijzen erop, dat we hier te maken
hebben met een diersoort die zich

Muskusrat (Ondatra zibethicus L.)

ir. J.T. de Jonge.

MUSKUSRATTENBESTRIJDING ALS HULP
BIJ DE BESTRIJDING VAN DE BRUINE RAT
Summary

animals are controlled by trapping.
However also other animals are trapped,
such as water voles (14.000 a year) and
brown rats (4.000 a year).

muskrats. The reason is, that the burrows
of these animals endanger river dikes
causing holes through which the water
floods to the lower lying polders. The
Dierplagen en Milieu, 41 (3/4) 1993

een coördinator muskusrattenbestrijding
op het provinciehuis, die het provinciaal
beleid ten aanzien van de uitvoering van
de muskusrattenbestrijding behartigt.
Voor muskusratten geldt een meldingsplicht. Waarnemingen van muskusratten
dienen te worden doorgegeven op grond
van de Plantenziektenwet, juncto artikel 2
van het Muskusrattenbesluit 1951. Bij
gemeenten zal bekend zijn bij wie zij
daarvoor terecht kunnen. Per provincie is
een aantal muskusrattenvangers in de
praktijk werkzaam; in hun rayon hebben
zij een eigen werkgebied, waar zij hun
vangwerkzaamheden uitvoeren.
Dierplagen en Milieu, 41 (3/4). 1993

d

Woelrat (Arvicola terrestris L.)

volledig heeft aangepast aan het leven in
en bij het water. Zijn leven speelt zich in
belangrijke mate ook bovengronds af, dit
in tegenstelling tot zijn genoemde naaste
verwanten. De holen van de muskusrat,
ook wel bouwen genoemd, zijn te vinden
in hoge oevers en dijklichamen. De
holingangen bevinden zich onder de
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zoetwatermosselen voorkomen, dan
worden deze ook genuttigd. De schade
die muskusratten aan natuurlijke
gewassen aanrichten is beperkt van aard.
Soms vindt men in slootkanten met
geschikte nestelgelegenheid, die gelegen
zijn naast maïsakkers, schade aan maïs.
Muskusratten knagen de maïsstengels
aan de onderzijde door en hebben de
gewoonte deze stengels naar de
waterkant te slepen. Zo kunnen zij hele
delen van een akker oogsten.
De bezorgdheid van de overheid gaat
echter met name uit naar de
verzakkingen die ter plaatse van muskusrattenholen kunnen ontstaan. Vee kan de
holen intrappen en landbouwwerktuigen
kunnen wegzakken. Verzwakking van
dijklichamen en slootkanten is daarvan
het gevolg. Onder invloed van regen en
Schade
golfslag wordt dit effect nog versterkt. De
kosten gemoeid met het herstel van
Muskusratten zijn overwegend plantenverzakkingen zijn zeer hoog.
eters. Doch als er in hun territorium
Dijkdoorbraak, ook van geringe omvang,
moet worden voorkomen. Daarom
~ moeten muskusratten tijdig worden
=:::1"' weggevangen.

waterspiegel. De holingangen van de
woelrat vinden we gewoonlijk op de
waterlijn, terwijl die van de bruine rat
(Rattus norvegicus Berkenhout) meestal
boven de waterspiegel te vinden zijn.
Bruine ratten maken behalve van zelf
gegraven holen ook gebruik van
bestaande holten, ondermeer in
gebouwen. De muskusrat en de woelrat
daarentegen graven altijd hun eigen
holen.
Om ook bij wisselende waterstanden hun
jongen zo beschermd mogelijk groot te
kunnen brengen, hebben de muskusratten de pijpen van hun holen achter de
holingang omhoog voerend gegraven. De
nestkom bevindt zich over het algemeen
vrij dicht onder het maaiveld.

De wijze van vangen
Muskusratten worden met een keur aan
vallen en klemmen bestreden.
Conibearklemmen, grondklemmen en
lokaasklemmen worden veelal toegepast
nabij bewoonde burchten. PVC-buizen
met gaasfuik, duikertuiken, afzetfuiken en
drijfkooien worden onder andere gebruikt
op de trekroutes van de muskusrat.
Door hun ruime veldervaring en de kennis
van het "eigen gebied" zijn muskusrattenvangers in staat de klemmen en fuiken
zeer doelgericht te plaatsen.
De vangsten
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bebouwde kom

Jaarlijks wordt een groot aantal muskusratten in Nederland gevangen. In de
periode 1980 t/m 1991 is dat een
Dierplagen en Milieu, 41 (3/4) 1993

Kop van muskusrat

toenemend aantal van ongeveer 100.000
exemplaren in 1980 tot ongeveer 400.000
exemplaren in 1991. De meeste muskusratten worden in de trekperioden februarimaart en oktober-november gevangen.

verwijderen van de vangmiddelen. Ook in
gebieden met een permanente opstelling
van vangmiddelen kan het aantal
bijvangsten hoog zijn (mond. med.
R. Hoeve).
Opvallend is het dat in de gebieden waar
naar bijvangsten werd gekeken, van de
bruine rat meer mannetjes dan vrouwtjes
worden gevangen. Een mogelijke
verklaring daarvoor is dat mannetjes vaak
op verkenning zijn of op zoek naar een
nieuw territorium. Jonge dieren worden
weinig aangetroffen, mogelijk omdat zij
kans zien door de mazen van de fuiken te
ontsnappen. Het verdrinken van bruine
ratten en woelratten in fuiken moet voor
deze dieren geen prettige dood zijn. Dit
wordt afgeleid uit het feit dat beide
soorten vaak met de kaken vastgeklemd
in het gaas worden gevonden.

De bijvangsten
In de praktijk blijkt dat bij het inzetten van
de verschillende vangmiddelen ook
andere diersoorten worden gevangen.
Steeds wordt getracht nieuwe vangmiddelen te ontwikkelen, die het aantal
bijvangsten zoveel mogelijk beperken.
Het zijn vooral de "conibearklem" en de
"lokaasklem" waarmee bruine ratten
worden gevangen. De lokaasklem, de
pvc-buis en de duikertuik staan garant
voor een goede bijvangst van woelratten.
Uit praktijkwaarnemingen is gebleken dat
in een territorium van muskusratten geen
of weinig bruine ratten of woelratten
voorkomen. Deze nemen het gebied pas
in bezit op het moment dat door de
aktiviteiten van de muskusrattenvangers
de muskusratten zijn verdwenen. De
bijvangsten van bruine rat en woelrat
worden dan ook gedaan in de periode
van nazorg. Deze ligt tussen de vangst
van de laatste muskusrat en het
Dierplagen en Milieu, 41 (3/4),1993

Bruine rat (Rattus norvegicus Berkenhout)

De bruine rat wordt voornamelijk
aangetroffen in de omgeving van
bebouwing en boerderijen en in de
hertstmaanden ook in slootkanten naast
maïsakkers. De aanduiding
"cultuurvolger'', een diersoort die vooral in
de omgeving van de mens te vinden is, is
voor de bruine rat terecht op zijn plaats.
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Tabel 4. Aantal vangsten per diersoort in de onderzochte vanggebieden per provincie ,
het percentage dood aangetroffen dieren daarvan en het procentuele aandeel in de
vangsten(%) van de verschillende diergroepen.
Diersoort

Vermindering van bijvangsten
Uit praktische overwegingen streeft de
organisatie muskusrattenbestrijding
ernaar om het aantal bijvangsten te
beperken. Deels kan dat worden bereikt
door voornamelijk die vangmiddelen toe
te passen waarin het geringste aantal
bijvangsten wordt gedaan. Ook is de
mogelijkheid in onderzoek om de
maaswijdte zodanig aan te passen dat
bruine rat en woelrat kunnen ontsnappen,
maar Uonge) muskusratten in fuik of val
gevangen blijven. Bij een gaasopening
van 2,5 cm x 5 cm zouden de vangsten
van woelratten met bijna 40 % en die van
bruine ratten met meer dan 50 % kunnen
verminderen.

Het aantal bijvangsten
Uit een onderzoek dat gehouden werd in
de provincies Overijssel, Gelderland,

Noord-Brabant, Utrecht en Zuid-Holland
is gebleken dat op een totaal van 17.096
muskusratten 615 woelratten (15,2%) en
177 bruine ratten (4,4%) werden
bijgevangen. Op grond van dit onderzoek,
dat onder dertien muskusrattenbestrijders
werd gehouden, wordt een berekening
gemaakt voor het aantal bijvangsten
dat landelijk wordt gedaan. Deze
berekeningen komen uit op 14.192
woelratten gemiddeld met een spreiding
van 7.884 - 25.548 exemplaren en 4.085
bruine ratten met een spreiding van
2.738 - 6.094 exemplaren.
Voor de bruine rat wordt nog vermeld dat
op grond van andere onderzoeken wordt
berekend dat 20.000 exemplaren per jaar
als verkeersslachtoffer vallen en dat
175.000- 310.000 exemplaren bij jacht,
visserij en bestrijdingsacties worden
bestreden.
In het jaaroverzicht muskusrattenbestrijding 1991 van het Waterschap
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Totaal

3212

710

1340

11590

244

17096
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320
38
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615
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Huskusrattenbestrijding
Totaal

1
1
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Utr.

8

(X)

X

dood

1

99,8

(15,2)
(4,4)

98,9
97,7

landelijke sterfte onder een aantal diersoorten, als gevolg van enkele andere
onnatuurlijke sterfterisico's.

1

Woelrat

N.-B.

de enquête betrokken bestrijders. Daarnaast staan de schattingen vermeld van de

1

'. Bruine Rat

Gld.

Tabel 32. Het geschatte aantal jaarlijkse bijvangsten per soort (gemiddelde en uiterst
door alle Nederlandse bestrijders, op grond van de gemiddelde bijvangsten van de 13 bi

/,

Vangkansen van een aantal diersoorten per maand, berekend volgens een model
en aangepast met alleen het soort vangmiddel en de provincie (Utrecht uitgezonderd), uitgedrukt als een gemiddeld percentage van de controles met een of meer
vangsten (Van der Voet, bijlage).
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Muskusrat

Ov.

l

'

14192
4085

Uitersten

Hoogspannfngsleidingen

7884-25548
2738-6094

Noordoostpolder valt te lezen dat op een
totaal van 1472 gevangen muskusratten
714 woelratten (48,5%) en 1.232 bruine
ratten (83,7.%) worden bijgevangen. Deze
percentages wijken sterk af van de in het
IBN-DLO verslag genoemde.
Mogelijkerwijs hangt dit grote verschil
samen met de geschiktheid van bepaalde
biotopen voor de muskusrat. Als in een
voor de muskusrat minder geschikte
biotoop ter controle vangmiddelen
aanwezig zijn, kan het aantal bijvangsten
beduidend hoger zijn wanneer het
biotoop wèl erg geschikt is voor woelrat of
bruine rat. Als het gemiddelde aantal van
4.085 bruine ratten als bijvangst op
landelijke schaal een reëel gemiddelde is,
kan de conclusie worden getrokken dat
de bijdrage daaraan uit de
landbouwpolders in Nederland een
belangrijke is .

Conclusie
Uit de diverse rapportages wordt duidelijk
dat muskusrattenvangers in het algemeen niet blij zijn met de bijvangsten van
ondermeer de bruine rat. Het verwijderen
van deze soort uit de fuiken gaat met de
Dierplagen en Milieu, 41 (3/4} 1993
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nodige moeite gepaard. Gemeenten
zouden kunnen nagaan of er een reden is
aan te geven voor de aanwezigheid van
grote aantallen bruine ratten in het
buitengebied. Met name in (landbouw)gebieden waar (landbouw)afval in
slootkanten en greppels illegaal wordt
gestort, kan de aanwezigheid van de
bruine rat worden verwacht. Sanering van
dergelijke plaatsen en het voorkomen van
toekomstige stortingen kan een bijdrage
leveren aan het verminderd vangen van
met name bruine ratten door "de
muskusrattenbestrijding" in ons land.
A.D. Bode
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