Methoden

Tijd voor alternatieven:
de overheid is aan zet
Preventie van de ongewenste aanwezigheid van ratten en muizen is
het startpunt voor Integrated Pest Management (IPM). Bouwkundige
wering en hygiënische maatregelen bepalen die strategie. Toch kent
dat uitgangspunt beperkingen en in een aantal gevallen blijft daarnaast bestrijding noodzakelijk om ernstige problemen doeltreffend te
kunnen oplossen.

Bestrijdingsmethoden
Wanneer bestrijding aan de orde is, bestaat er weer een
aantal keuzemogelijkheden. Wordt er gekozen voor fysische of voor chemische bestrijding? Bij chemische bestrijding moet worden voldaan aan de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb). Bij fysische bestrijding
moet recht worden gedaan aan de Flora- en faunawet. Of
bestaan er alternatieve methoden die gunstiger zijn voor
de gezondheid, de natuur, het milieu en dierwelzijn? En,
zijn die methoden bedrijfseconomisch concurrerend binnen de huidige marktverhoudingen?
In ieder geval is de toepassing van wettelijk toegestane rodenticiden bepaald niet natuur-, milieu- en diervriendelijk
vanwege het risico van doorvergiftiging. Daarnaast moet
de periode tussen de opname van een rodenticide en het
intreden van de dood in dagen worden gemeten. Terecht
worden vandaag de dag kritische vraagtekens gezet bij
de ethische aanvaardbaarheid. De toepassing van klemmen is arbeidsintensief, veroorzaakt bijvangsten en heeft
ook niet altijd onmiddellijk de dood tot gevolg. Wanneer
klemmen ondeugdelijk zijn bijvoorbeeld. Een onafhankelijk keurmerk voor deugdelijkheid van niet-chemische
middelen bestaat niet. Tot nu toe moeten de stakeholders
het maar uitzoeken binnen de markt. Kortom, elke methode kent specifieke voor- en nadelen.

Verdrinkingsvallen
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Een andere methode betreft verdrinkingsvallen, gebaseerd op verdrinking als mechanisme van doding. Onderzoek uit 1983 toonde aan dat de dood door verdrinking van een rat gemiddeld 2,5 minuut in beslag neemt.
Dat onderzoek was niet gericht op situaties waarin ratten
het hoofd nog boven water konden houden. En, op welk
moment begint de tijdmeting? Bij de eerste signalen van
stress? Bij het doden van muskusratten speelt eenzelfde
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Boekbespreking
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dilemma rond een aanvaardbare limiet
die ‘humaan’ moet worden gesteld aan
de verdrinkingstijd. Muskusratten kunnen
zelfs een kwartier lang onder water blijven en wanneer begint de tijdmeting dan?
Hoe dan ook, relatief treedt de dood door
verdrinking snel in, in vergelijking tot de
lange dodingstijd die door rodenticiden
wordt veroorzaakt. In een recent artikel
in Pest Control News (PC 80, augustus
2015) wordt in Groot-Brittannië de dood
door verdrinking op ethische gronden ten
strengste afgewezen. In Nederland denkt
men genuanceerder over de toepassing
en is de overheid minder restrictief. Natuurlijk is een middel dat de dood binnen seconden laat intreden te verkiezen
boven een minutenlang durend proces.
Maar in vergelijking met rodenticiden is
de dood door verdrinking ‘humaner’, zeker wanneer de methode wordt gecombineerd met preventieve maatregelen
die de IPM-formules voorschrijven. Ook
bieden experimenten met variaties op het
vangstmechanisme nieuwe mogelijkheden om de diervriendelijkheid te verbeteren.

De opinie van het publiek
In algemene zin beschouwd, is het doden
van dieren geen populair onderwerp voor
veel mensen. Wel willen dezelfde mensen
zo snel mogelijk van overlast worden verlost. Een plaagdier dat met een effectieve
klem wordt gevangen levert geen doodstrijd. Toch wekt het zien van een dood
dier in een klem emoties van weerzin op.
De dood na de opname van rodenticiden
treedt pas na vele dagen buiten ons zicht
in. Voor veel mensen geldt daarbij: wat
niet weet, wat niet deert. De realiteit van
verdrinkingsvallen neemt een tussenpositie in. Een rat wordt aangetrokken door het
lokaas, wordt daarna verrast en verdwijnt.
Alleen de technicus die het reservoir vervangt wordt geconfronteerd met dode
ratten die door verdrinking om het leven
kwamen.

De rol van de overheid
Het is een logische gedachte om te benadrukken dat overheidsbeleid, dat gericht is
op het terugdringen van het gebruik van
biociden, gekoppeld moet gaan worden
aan beleid dat de ontwikkeling van alternatieve, vriendelijker methoden stimuleert. Dat kan gerealiseerd worden door
gerichte financiering van de ontwikkeling
van die methoden door onafhankelijke instituten. In samenwerking met de betrokken branches. Het kan ook indirect door
het scheppen van wettelijke ruimte en tijd
voor experimenten. Gedoogbeleid of ontheffingen maken dat mogelijk. De dood
door verdrinking kan sneller intreden door
de toepassing van een toxische vloeistof.
Die stof is dan een biocide die uiteindelijk
niet zonder wettelijke toelating kan worden toegepast. Een alternatief kan de combinatie met elektrocutie of een gas zijn,
bijvoorbeeld kooldioxide. De overheid
kan ook overwegen om de ontwikkeling
van een keurmerk te bevorderen waaraan
niet-toxische methoden moeten voldoen.
Het mag duidelijk zijn dat de overheid
aan zet is. Dat betekent natuurlijk niet
dat uitvinders en innovatieve bedrijven
daarop zouden moeten wachten, want de
publieke opinie en de markt vragen in toenemende mate om duurzame, groene en
diervriendelijke oplossingen! Steeds gaat
het om de afweging tussen een snel en
dus humaan dodingsproces en aanvaardbare kosten.
Publieksvoorlichting dient duidelijk te maken waardoor en hoe doding van plaagdieren kan worden voorkomen. Door preventieve maatregelen in samenhang met de
keuze van een aanvaardbaar bestrijdingsmiddel wanneer preventie niet aan de orde
kan zijn. Publieksvoorlichting is niet voor
niets een taak van de overheid en moet dus
gebaseerd zijn op onafhankelijk verworven
kennis. Pas wanneer consumenten over de
juiste kennis kunnen beschikken, kunnen
zij ook verantwoordelijkheid dragen voor
natuur, milieu en dierwelzijn.
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In 1991 schreven de eerste en onvolprezen Amsterdamse stadsbiologen
Martin Melchers en Geert Timmermans al over Amsterdamse beesten in
Haring in het IJ. Dat was in 1991. Zij waren het die enthousiast aandacht
vroegen voor het feit dat interessante natuur ook heel dichtbij te vinden is:
in de stad. Vorig jaar vroeg ook Jelle Reumer om de stadsnatuur serieus te
nemen met zijn boek Wildpark Rotterdam.
Anno 2015 eist Het Amsterdamse Beestenboek onze aandacht opnieuw op met de
beschrijving van ruim zestig diersoorten. Uiteraard is de redactie van Dierplagen
Informatie vooral geïnteresseerd in die dieren die mensen overlast bezorgen. Wat
de zoogdieren betreft worden bijvoorbeeld de steenmarter, de mol, het konijn, de
bruine en de zwarte rat beschreven, compleet met verspreidingskaartjes. De rat
wordt relativerend en positief beschreven: “Het is vooral een leuk, intelligent dier
dat onze steden net zo weet te waarderen als wij.”
Wat de vogels betreft krijgen ganzen aandacht, maar ook exotische halsbandparkieten. Dat soort vogels heeft zich door toedoen van ons mensen tot plaagdieren
kunnen ontwikkelen. Net als tal van andere beesten. Amfibieën, reptielen, vissen
en ongewervelden worden door de schrijvers niet vergeten. Het boek pretendeert
uiteraard geen onmogelijke volledigheid want er komen in Amsterdam rond de
tienduizend soorten planten en dieren voor! Het gaat de schrijvers om leuke beesten die gemakkelijk waar te nemen zijn en waarover mooie verhalen te vertellen
zijn.
Het beestenboek is een plezierig en goed geschreven gids die de lezer met de neus
op een aantal feiten drukt. Wat de overlast betreft is het te hopen dat een groot aantal lezers gaat ontdekken dat veel overlast, door dieren veroorzaakt, door mensen
kan worden voorkomen. Wat blijft is dan bewondering voor en de noodzaak van
de natuur in de stad. Van de grote natuurbeschermer dr. Jac.P. Thijsse werd ooit
de verzuchting opgetekend: “Wie het geluk een kilometer van zijn huis nog niet
gevonden heeft, vindt het nergens!”
Het Amsterdamse Beestenboek wijst nieuwsgierige lezers de weg!
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