Zoogdieren zijn soms plaagdieren
- een overzicht van niet dagelijks voorkomende plaagdieren CLASSIFICATIE:
KLASSE
ORDES
FAMILIES
GESLACHTEN
SOORTEN

In DIERPLAGEN lnfonnatie 4 '98 is
uitgebreid verslag gedaan van de toene111ende overlast die steenniarters in
woningen veroorzaken. Het ligt in de
bedoeling om voortaan in elke uitgave
aandacht te besteden aan een zoogdiergroep die
niet dagelijks tot de plaagdieren wordt gerekend.

Zoogdieren horen tot de klasse mammalia. De bekende en minder bekende
plaagdiersoorten zijn ondergebracht in de volgende ordes:
ORDE INSECTIVORA (insecteneters)

ORDE RODENTIA (knaagdieren)

Familie Erinaceidae (egels)

Familie Sciuridae (eekhoorns)

l. Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 --------------- egel

1. Tamias sibiricus

(Laxmann, 1769) --------- siberische grondeekhoorn

Familie Talpidae (mollen)

2. Sciurus vu/ga ris Linnaeus, 1758 ------------- eekhoorn

1. Talpa europaea Linnaeus, 1758 --------------------- mol

Familie Soricidae (spitsmui7;en)
1. Crocidura russu/a (Hermann, 1780) -- huisspitsmuis

Familie Microtidae/syn. Arvicolidae
(woelmuizen)
1. Microtus arvalis (Pallas, 1 779) ________: _______ veldmuis
2. Microtus agrestis (Li nnaeus, 1761) ---------- aardmuis
3. Clethrionomys glareolus

ORDE CHIROPTERA (vleermuizen)
Familie Vespertilionidae (gladneuzen)
l. Pipistrellus pipistrellus

(Schreber, 177 4) ------------- gewon e dwergvleermuis

(Schreber, 1780) ------------------------- rosse woelmuis
4. Arvicola

terrestris terrestris

(Linnaeus, 1758) --------------------------- natte woelrat
5. Arvicoln terrestris scl1erman
(Shaw, 1801) -------------------------------- droge woelrat
6. 011datra zibethicus (Linnaeus, 1766) ------ muskusrat

ORDE CARNIVORA (roofdieren)
Familie Mustelidae (marterachtigen)

Familie Capromyidae (beverratten)

1. Martes martes (Linnaeus, 1758) ---------- boommarter

l. Myocastor coyp11s (Molina, 1782) ------------- beverrat

2. Martes foina (Erxleben, 1777) ------------ steenmarter
3. Mustela nivnlis Linnaeus, 1766 ------------------- wezel

Familie Muridae (muizen en ratten)

4. Mustela erminea Linnaeus, 1758 ----------- h ermelijn

l. Micromys mi1111t1.1s (Pallas, 1771) --------- dwergmuis

S. Mustela putori11s Linnaeus, 1758 ------------- bunzing

2. Apodem11s sylvaticus (Linnaeus, 1758) ----- bosmuis

6. Musteln vison Schreber, 1777 ----.-- amerikaanse nerts

(zie pag. 14)
3. Mus domesticus Rutty, 1772 ------------------ huismuis

Familie Carnidae (hondachtigen)

4. Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) ----- bruine rat

1. V11Jpes vulpes (Linnaeus, 1758) ----------------------- vos

5. Rattus rattus (Linnaeus, 1758) -------------- zwarte rat

Familie Procyonidae (wasberen)

Familie Gliridae (slaapmuizen)

2. Procyon lotor (Linnaeus, 1758) ----------------- wasbeer

1. M11scardinus avellanarius

(Lin naeus, 1758) ------------------------------- ha zeimuis
2. Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766) ~------- eikelmuis
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