
* coördinator muskusrattenbestrijding DWM/Provincie Zuid-Holland **

bioloog
*** medewerker Dienst Ruimte

en Groen, Provincie Zuid-Holland

167HUID en HAAR 10 (4) 1991

De Vos als predator van de Muskus-

rat in een Nederlands poldergebied

Vulpes vulpes & Ondatra zibethicus

F.K.N. Barends*,B. Huisman&J.C. van Tiel***

Inleiding

Naast de mens heeft de Mus-

kusrat verschillende natuurlij-
ke vijanden, hoewel vaak het

tegenovergestelde wordt be-

weerd. In de loop der tijd ge-

pleegd onderzoek aan de

hand van veldwaarnemingen

en meldingen van veldwaarne-

mingen (zie in Barends 1987)

geven reeds jaren aan dat een

breed scala van natuurlijke

vijanden in meer of mindere

mate op de Muskusrat pre-

deert. Hierbij valt te denken

aan Snoek, Blauwe Reiger,
Rode Wouw, Sperwer, Bui-

zerd, Havik, Bunzing en Her-

melijn. In het veld werden te-

vens aanwijzingen gevonden

(in Zeeuwsch-Vlaanderen en

in de Ooijpolder), dat preda-

tie door de Bruine Kiekendief

meer voorkomt dan wordt

aangenomen.

Buitenlands onderzoek toont

aan dat de Amerikaanse Nerts

en de Vos aanzienlijke hoe-

veelheden Muskusratten tot

prooi kunnen kiezen. Met na-

me onder extreme klimatolo-

gische omstandigheden als

droogte of strenge vorst kan

de invloed van vossen- en

nertsenpredatie op Muskus-

ratten zelfs op populatie-
niveau groot zijn (Errington

1939, 1963, Laanetu 1986).

Er zijn echter ook onderzoe-

ken bekend, waarbij de Mus-

kusrat onder 'normale' om-

standigheden een structureel

aandeel in het voedsel van de

Vos vormt. Het betreft hier

onderzoeken in de Verenigde

Staten (Heit 1944, Johnson

1970), de Sovjet-Unie (Zlobin

1973, Revin 1976) en Scandi-

navië (Danell 1978, Laanetu

1986).

Figuur 1. De situering van het on-

derzoekgebied.

De bestrijding van de Muskusrat is - zeker sinds 1 januari
1986 - een permanente aangelegenheid. Sinds genoemde
datum wordt de bestrijding uitgevoerd door de provin-

cies, die primair er voor dienen te zorgen dat schade aan

waterkeringen uitblijft. Dit gebeurt door de muskusrat-

tenpopulatie intensief te bestrijden, totdat deze een der-

mate laag niveau bereikt dat de bestrijding hoofdzakelijk
kan volstaan met 'speuren’.

Immers, onder die omstandig-

heden wordt minimale scha-

de-ontwikkeling gekoppeld

aan minimalisering van de

mogelijk optredende nevenef-

fecten van de bestrijding. Na-

melijk:
1. het gebruik van minder

vangmiddelen in het veld leidt

tot minder bijvangsten
2. een lagere populatiedicht-
heid betekent blijvend minder

Muskusratten doden

3. minder betreden betekent

minderverstoring van floraen

overige fauna.
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Muskusratten vormen hier tot

maar liefst 70% van het voed-

sel van Vossen. In al deze ge-

vallen speelt het prooidieren-

aanbod een grote rol. In jaren
waarin bijvoorbeeld de mui-

zenpopulatiegroot is, vermin-

dert de predatie op Muskus-

ratten.

Onderzoek aan predatie door

de Vos

Behalve een enkele aanwijzing

(Barends 1988) werd in Neder-

land predatie door de Vos op

de Muskusrat niet gere-

gistreerd. Dit is niet verwon-

derlijk omdat de leefgebieden

van Vos en Muskusrat hier

lange tijd gescheiden bleven.

De laatste jaren echter ver-

spreidt de Vos zich sterk, vaak

tegen de verdrukking in. In

Zuid-Holland werden buiten

de duinen vestigingen door de

Vos gemeld uit de omgeving
van Zoetermeer, Alphen aan

den Rijn, Bleiswijk, de Hoek-

Figuur 2. Gewichtspercentages ge-

geten voedsel in vier perioden van

onderzoek tussen 21 december

1987 en 18 april 1988 in het Grien-

dencomplex Zeedijk en in de Zand-

put bij Culemborg.

Winterhut Muskusrat, Regulieren,
West-Betuwe.

Foto: Archief Provincie Zuid-Holland.
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sche Waard, de Krimpener-

waard en de Vijfheerenlan-

den.

Doordat er steeds meer signa-

len uit het veld kwamen dat de

biotopen van Muskusrat en

Vos elkaar gingen overlappen,
werd het wenselijk geacht de

invloed van de Vos op de

Muskusrat te onderzoeken. In

eerste instantie werd daarbij

gedacht aan de Vijfheerenlan-

den. Bij een oriëntatie in het

veld bleek echter dat de vos-

senpopulatie in dit gebied on-

der druk van plaatselijke

jacht zeer instabiel was.

Aangezien in het aangrenzen-

de gebied in Gelderland wel

een stabiele vossenpopulatie

aanwezig leek, werd het on-

derzoekgebied naar de West-

Betuwe verlegd.

Het gaat te ver indien wordt

gesteld dat het uiteindelijk ge-

kozen onderzoekgebied (fi-

guur 1) representatief is voor

het typisch Hollandse open

veenweidegebied. Echter, met

uitzondering van de sloten-

dichtheid, komt het onder-

Jong griend omgeving Culemborg.
Foto: Archief Provincie Zuid-Holland.

Winterhut Muskusrat.

Foto: Archief Provincie Zuid-Holland.
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zoekgebied qua bodemsa-

menstelling en bodemgebruik,

ontwateringsdiepte, flora en

fauna overeen met landschap-

pen die ook in West-

Nederland worden aangetrof-

fen. Binnen het gebied zijn

landschapselementen met een

hoge natuurwaarde ruim ver-

tegenwoordigd, zoals ook

blijkt uit het relatief grote

aantal bezittingen van het

Staatsbosbeheer, het Gelders

Landschap en Natuurmonu-

menten.

Binnen het gebied van onder-

zoek werden verscheidene

raapstroken regelmatig ge-

schoond van vosse-uitwerpse-

len. Nadat eerst de aanwezige

oude uitwerpselen zijn verwij-

derd, kan zo aansluitend per

observatieperiode worden na-

gegaan, hoe het dieet van de

Vos is samengesteld. Onder-

zoek in de Amsterdamse Wa-

terleidingduinen leverde op,

dat er per periode minimaal

vijftig uitwerpselen moeten

worden geanalyseerd om een

betrouwbaar beeld te verkrij-

gen (Van der Grijp & Verkade

1985).
Met de muskusrattenbestrij-

ders ter plaatse werd afgespro-

ken dat zij alle gevangen Mus-

kusratten mee zouden nemen

uit het veld.

Resultaten

Voor de verwerkings- en de-

terminatiemethoden wordt

hier kortheidshalve naar het

onderzoekrapport verwezen

(Huisman & Mortiaux 1990).

De volgende voedselgroepen

werden onderscheiden:

- muizen - woelmuizen en

ware muizen

- spitsmuizen
- Lagomorfen

- overige zoogdieren
- vogels
- plantaardig

- overig.

De onderlinge gewichtsver-

houding van de onverteerde

resten in de uitwerpselen geeft

een goedbeeld van de verhou-

ding waarin de verschillende

prooidiersoorten werden op-

genomen.

Hieraan liggen ten grondslag

verschillen in de wijze van op-

name van een prooidier (deels

of geheel), alsmede verschil-

len in de mate van vertering.
Lockie (1959) en Goszczynski

(1974) hebben aan de hand

van voedselproeven voor een

aantal prooidiersoorten zoge-

noemde correctiefactoren

kunnen bepalen. Vermenig-

vuldiging van de hoeveelheid

onverteerde rest in een uit-

werpsel met de correctiefactor

levert het gegeten versgewicht

van die prooidiersoort.

Zij komen tot de volgende

correctiefactoren:

- muizen 23

- Lagomorfen 47

- vogels 61.

Voor Muskusratten werd ten

behoeve van dit onderzoek de

correctiefactor op basis van

vergelijking van lichaams-

bouw, omvang en gewicht ar-

bitrair vastgesteld op 43. Deze

factor werd door Lockie

(1959) voor Konijnen gevon-

den.

In figuur 2 zijn de onderzoek-

resultaten per periode weerge-

geven. Met erbij de kantteke-

ning dat in de perioden 5 en 6

(tot en met 23 mei 1988) wel

naar uitwerpselen werd ge-

zocht, maar dat deze niet wer-

den gevonden.

Figuur 3 geeft de resultaten

over de hele onderzoekperio-

de (21 december 1987 tot en

Ingang vossenburcht in minimaal

stukje zand (West-Betuwe).
Foto: Archief Provincie Zuid-Holland.
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met 18 april respectievelijk 23

mei 1988).

Uit de grafieken blijkt dat de

Muskusrat in aanzienlijke
hoeveelheden door de Vos

wordt geconsumeerd.
In het raapveld ’Grienden-

complex Zeedijk’ blijft het ge-

wichtspercentage Muskusrat

tijdens de perioden 1 en 2

juist onder de 10%. Bij de

’Zandput Culemborg’ varië-

ren de percentages over de pe-

rioden I tot en met 3 tussen de

20 en 30%.

Gegevens met betrekking tot

de Muskusrat

Allereerst moet worden ge-

constateerd dat slechts het

aantal gevonden uitwerpselen

over de perioden 1 en 2 van

een omvang is, welke het trek-

ken van betrouwbare conclu-

sies per deelperiode nog recht-

vaardigt.

’De Muskusrat als voedsel van

de Vos’ is los van het aantal

Vossen primair afhankelijk

van voorkomen en dichtheid

van de Muskusrat. Om hier

inzicht in te krijgen, staan ons

twee bronnen ten dienste: de

Figuur 3. Gewichtspercentage ge-

geten voedsel over de gehele on-

derzoekperiode 21 december 1987

tot 18 april 1988 voor het Grienden-

complex Zeedijk (n = 73 uitwerp-
selen) en de Zandput Culemborg (n
= 88 uitwerpselen).

Het onderzoeksgebied is 12.500 ha

groot. Hierin worden per jaar circa

5.500 Muskusratten gevangen.

Foto: Archief Provincie Zuid-Holland.
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vangstgegevens van de mus-

kusrattenbestrijding en veld-

waarnemingen.
Het onderzoekgebied is

12.500 ha groot. Hierin wor-

den per jaar circa 5.500 Mus-

kusratten gevangen. De

vangstpiek in de bestrijding

valt voor het gehele gebied in

de weken 9 tot en met 12 (774

stuks). De vangstpiek voor

het uurhok waarin de be-

monsteringstrajecten liggen,

valt iets vroeger, in de weken 5

tot en met 8 (219 stuks).
Deze verschillen kunnen

slechts 'schijnbaar’ zijn. Ook

een bestrijder kan immers

maar op één plaats tegelijk

zijn. De pieken vallen in ieder

geval beide samen met de pe-

riode van de voorjaarstrek

van de Muskusrat in dat jaar.
De bemonsteringsgebieden

zijn beide 1 'A tot 2 km 2

groot.

In de zandput worden jaar-

lijks dertig tot vijftig ratten

gevangen, in het grienden-

complex circa driehonderd.

De bestrijdingssituatie in dit

deel van de Betuwe werd door

debestrijding als matig tot re-

delijk omschreven; verder te-

rugbrengenvan de muskusrat-

tenpopulatie werd wenselijk

geacht.

Inderdaad trof men in het

veld plaatselijk nogal wat rat-

ten aan. Opmerkelijk was het,
dat in de zandput bij een ge-

ring aantal vangsten een le-

venslustige populatie Mus-

kusratten aanwezig was. Deze

was zo op het oog groter dan

die in het griendencomplex.

Niet dus de vangstaantallen,

maar de veldwaarnemingen
sluiten aan bij de hoeveelheid

Muskusratten die in de twee

gebieden in de uitwerpselen

van de Vos werden gevonden.

De relatie Vos-Muskusrat

Vossenonderzoek in het bui-

tenland geeft veelal aan dat in

de maanden mei-juli de com-

binatie van een grote voedsel-

behoefte van een Vos met jon-

gen met een piek in het aantal

voornamelijk jonge Muskus-

ratten leidt tot hoge aandelen

Muskusrat in het vossenvoed-

sel (e.g. Heit 1944, Johnson

1970, Revin 1976).

Dit maakt plausibel dat de

hier over de perioden 1 en 2

gevonden waarden in ieder ge-

val geen piek zullen vertegen-

woordigen.
Het aandeel Muskusrat in het

vossenvoedsel bedraagt circa

10 gew.% in het griend en 20

tot 30 gew.% bij de Zandput.

Op basis van onderzoeken van

Lockie (1959), Scott (1941),
Burrows (1968), Goszczynski

(1974) en Behrendt (1955) kan

men stellen dat de behoefte

aan voedsel van een in het

wild levende Vos 0,5-0,75 kg

per dag bedraagt.

Stel dat in het onderzoekge-

bied hiervan gedurende het

gehele jaar circa 15 gew.% in

de vorm van Muskusrat wordt

opgenomen, dan eet één Vos

per jaar 27,5-41 kg Muskus-

rat. Voor de schatting naar

15-20 Vossen die in het onder-

zoekgebied leefden, betekent

dit dat deze per jaar 400-800

volwassen Muskusratten of

800-1.600 jonge Muskusratten

opnemen.

Zouden zich ter plaatse meer

Vossen vestigen - en dit lijkt

gezien de draagkracht van het

terrein niet onmogelijk - dan

spreken wij hier toch over dui-

zenden Muskusratten die

door de Vos zouden kunnen

worden verschalkt.

De bestrijders brachten er in

het jaar van onderzoek circa

5.500 Muskusratten binnen.

Zwemspoor Muskusrat.

Foto: Archief Provincie Zuid-Holland.
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Nawoord

Allereerst constateren wij dat

aan dit veldonderzoek enkele

bezwaren kleven die vraagte-

kens plaatsen bij de resulta-

ten.

Er werden over de hele lijn ei-

genlijk te weinig uitwerpselen

gevonden om harde conclusies

te kunnen trekken. Tevens

werden in het veld enkele mus-

kusrattenkadavers aangetrof-

fen; het is niet onmogelijk dat

een deel van de Muskusratten

in de vorm van aas werd opge-

nomen.

Uitdrukkelijk wil hier niet

worden beweerd, dat de Vos

ook maar in staat zal zijn de

bestrijding te vervangen. Een

Vos 'bestrijdt’ niet bij lagere

prooidierdichtheden en stelt

geen prioriteiten ten aanzien

van bijvoorbeeld waterkerin-

gen. Wel zou de Vos in bepaal-

de gebieden kunnen be-

werkstelligen dat de muskus-

rattenpopulatie zich op een la-

ger niveau stabiliseert in

vergelijking tot de veldsituatie

zonder Vos.

De vaste, zogenoemde basis-

bezetting aan bestrijdingsper-

soneel is echter primair af-

hankelijk van de hoeveelheid

speur- en vangwerk bij een re-

latief lage populatiedichtheid
van de Muskusrat (Vos of

géén Vos).

Tot slot kennen wij allemaal

de argumenten rond de Vos

versus jachtwild c.q. versus

gedomesticeerde dieren. De

relatie Vos-Muskusrat is

slechts één zijde van de me-

daille wanneer het aankomt

op het maken van keuzen met

betrekking tot beheer van de

Vos.

De hier gepresenteerde getal-

len geven aan, dat de moge-

lijkheid bestaat dat de Vos de

mens wel eens meer behulp-

zaam zou kunnen zijn bij het

bestaande muskusrattenpro-

bleem dan tot nu toe werd

aangenomen. Verschillende

buitenlandse onderzoeken on-

dersteunen de resultaten van

dit Nederlandse onderzoek.

Naar onze mening geven de

uitkomsten aanleiding de rela-

tie Vos-Muskusrat (c.q.

predator-Muskusrat) nader te

onderzoeken, niet meer, maar

ook niet minder.
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Doordat er steeds meer signalen
uit het veld kwamen dat de bioto-

pen van Muskusrat en Vos elkaar

gingen overlappen, werd het wen-

selijk geacht de invloed van de Vos

op de Muskusrat te onderzoeken.

Foto: Arnoud B. van den Berg.
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Rattenvangers (Ondatra

zibethicus) Utrecht

vorig jaar op dreef

Vorig jaar is in de provincie

Utrecht een record aantal

Muskusratten gevangen, ruim

93.000 stuks. Ten opzichte van

1990 is dat een stijging van

21.000 stuks. Het vangstre-
cord is met name te verklaren

door de toename van het aan-

tal vangers.

In 1991 waren 38 beroepsvan-

gers in dienst, dat zijn dertien

meer dan een jaar daarvoor.

Bovendien kan de provincie

rekenen op een tiental vrijwil-

ligers. Een andere reden voor

het toegenomen aantal gevan-

gen ratten is een doelmatiger

werkwijze van de muskusrat-

tenbestrijding, aldus de pro-

vincie. Dat houdt volgens een

woordvoerder in dat er een

plan is opgesteld. Er werd niet

meer 'lukraak rondgelopen’.

Verreweg de meeste ratten

werden gevangen in West-

Utrecht, namelijk ruim

58.000 exemplaren. Het laagst

was het aantal gevangen rat-

ten in het Eemland en de

UtrechtscheHeuvelrug(4.300).

Dat is onder meer te verklaren

doordat die gebieden minder

rijk zijn aan water en zonder

water kunnen de dieren niet

leven. De provincie is zo fel op

de dieren omdat zij grote

schade aanrichten aan dijken

en slootkanten. Door de uit-

gebreide gangenstelsels, die zij

graven, kunnen verzakkingen

ontstaan. Bovendien eten de

dieren allerbei land- en tuin-

bouwgewassen.

Bron: Dagblad De Gooi- en Eem-

lander 22 januari 1992.

Vervolging illegale
dierenhandel laat te

wensen over

Van 2 tot en met 13 maart

houden de meer dan honderd

lidstaten in Japan een confe-

rentie over het CITES-verdrag

(Convention of International

Trade in Endangered Species

of wild fauna and flora). Zij

bespreken de internationale

maatregelen die het uitsterven

van bedreigde planten en die-

ren moeten voorkomen. Eén

van de grootste problemen

waar de aangesloten landen

mee te kampen hebben, is de

strafrechtelijke handhaving

van dit verdrag. Op verzoek

van het Wereld Natuur Fonds

heeft de Wetenschapswinkel

van de Vrije Universiteit

Amsterdam daarom het rap-

port ’Krokodilleleerof boete-

kleed’ opgesteld. In dit rap-

port wordt de handhaving van

de twee Nederlandse wetten

ten aanzien van beschermde

dieren en planten belicht.

Het rapport ’Krokodilleleer of

boetekleed’ is te bestellen door

overmaking van ƒ 10- (inclusief

portokosten) op gironummer

732 963 ten name van Weten-

schapswinkel VU, onder vermel-

dingvan ’Krokodilleleer of boete-

kleed’.


