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EEN ZELDZAME GAST AAN HET STRAND VAN DE PANNE OP 
ZONDAG 17 MAART 1985. R. B i l l i a u

Op die zonnige, maar koude zondagmorgen trok ik naar zee. 
Toen ik daar aankwam vertelden mijn vrienden Floris en Eddy 
dat er een vreemd zoogdier aan de vloedlijn zat. Toen ik ging 
kijken zag ik tot mijn grote verwondering een Ondatsia zildthl- 
cu¿ (Linné) (muskusrat) zitten. Zijn lange vertikale afgeplat
te staart sloot elke twijfel uit. Vroeger had ik verschillende 
malen de muskurat ontmoet in de Moeren van Adinkerke (De Panne) 
nl. in de ringsloot. Toen ik de muskusrat te dicht benaderde, 
zette hij zich bipedaal, met zijn achterste op de grond en 
steunend op zijn staart. Hij toonde zijn snijtanden en liet een 
hoog geluid horen. Hij ging dan in zee en zwom een paar meter 
verder, richting Frankrijk. Hij kwam terug op het strand en be
gon zich te poetsen. Hij poetste vooral zijn kop. Ik ben bij 
het dier geweest van 10 tot 12ul5. Gedurende die tijd werd het 
dier vaak door voorbijgangers lastig gevallen. Ze benaderden 
het dier met een stok en telkens zette hij zich in bipedale 
houding. Ik reed naar huis om mijn fototoestel en bracht mijn 
zoon Jeroen mee. Hij moest de muskusrat afleiden. Zo heb ik 13 
dia's genomen van dat beest, 's Avonds werd het dier nog steeds 
waargenomen.

Thuis controleerde ik mijn literatuur in verband met de 
muskusrat. In Elseviers zoogdierengids van Maurice Burton las 
ik: "Biotoop: langzaam stromende rivieren en meren."
In de zoogdierengids van F.H. Van den Brink staat: "Biotoop: 
oevers van met waterplanten begroeide vijvers, plassen, beken, 
kanalen, moerassen; voornamelijk in betrekkelijk ondiep en 
langzaam stromend water in sterk begroeide omgeving."
Nergens is er een vermelding, dat de muskusrat ook aan zee 
voorkomt !

Hoe is de muskusrat dan aan het strand van De Panne ge
raakt? Hier volgen enkele hypothesen.
1) Het is mogelijk dat de muskusrat langs de IJzer te Nieuw- 
poort de zee heeft bereikt. Toen de muskusrat werd opgejaagd 
zwom hij steeds in ZW-richting. Zo kon hij na enkele dagen De 
Panne bereiken. Zijn fysieke conditie leek mij niet optimaal. 
Maar beweren dat het dier dodelijk ziek was, durf ik ook niet.
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2) Een tweede mogelijkheid is, dat hij bij Duinkerke (Frank
rijk) aan zee is beland. Dat betwijfel ik, daar hij zich steeds
in ZW-richting verplaatste.
3) Of de muskusrat bevond zich aan boord van een Nieuwpoortse 
garnaalvissersboot. Eens in zee werd hij ontdekt en sprong 
hij (met of zonder de hulp van de vissers) in zee.
Het blijft mij een raadsel wat hij aan zee kwam doen. Wat er
mee gebeurd is, weet ik evenmin.
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