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uitgezet in kunststof voerdoosjes of houten voerkistjes van 20 bij 12 bij 10 cm. Bosmuizen zijn 'sleperig' van aard, dus als u een voerkistje aantreft vol
stenen, draad, plastic, dopjes e.d. dan kun u
gevoeglijk aannemen dat hier een bosmuis bezig is
geweest. Andersom kan h et voorkomen dat het kistje volkomen is leeggehaald en dat de bosmuis de
haver met de werkzame stof naar zijn voorraadkamer of -plaats overgebracht heeft. Door deze voorraadvorming kan het in de praktijk soms weken
duren voordat een bestrijding met chemische. middelen effectief is.
VALLEN

Zijn er slechts enkele bosmuizen in het spel, maak
dan gebruik van klapvallen en beaas ze met harde
korstjes brood en kaas of met brood dat gedompeld
is in pindakaas. Ook met live-traps zijn bosmuizen
zeer goed en gemakkelijk te vangen. ■

Samengevat
Bosmuizen hebben een zeer uitgebreid en gevarieerd voedselpakket. Hun biotoop is erg ruim
en naast voldoende voedsel en schuilmogelijkheden stellen ze nauwelijks eisen aan hun leefomgeving. Dat heeft tot gevolg dat de bestrijding van de bosmuis veel kennis en geduld
vergt van de professionele ongediertebestrijder.
Foto's bom111is: R . Riemer

GEEN PAPIEREN , GEEN LEVEN

Voor de 440 eekhoorns, op doorreis van Peking naar
Athene, waren de vereiste export- en gezondheidsdocumenten voor Europa niet aanwezig. De verscheper deed afstand van zijn zending, de verpakking bleek niet geschikt om de dieren retour te sturen, dus bleef er volgens KLM Cargo niets anders
over dan de dieren te laten afmaken. Over de
manier waarop dat geschiedde ontstond terecht
veel commotie. In art. 2 lid a van
de EG-Richtlijn dierproeven staat
vermeld: 'Op humane wijze
doden: doden volgens een aan de
soort en aan de moderne praktijk
aangepaste methode, die zo weinig
mogelijk lichamelijk en niet-lichamelijk lijden voor het dier met zich
meebrengt.' Nagenoeg pijnloos is de
toediening van een narcosemiddel
per injectie. Er is een mild verlopende inleidingsperiode tot het bewustzijnsverlies volgt, waarna het dier in een rustige
slaap valt. Voor massa-euthanasie is deze methode
niet geschikt. Beter is in zo'n geval het euthanaseren
van de dieren met CO2 -gas waaraan in eerste instan-

tie zuurstof is toegevoegd en waarbij de inademingslucht bevochtigd wordt, aangezien de gassen die uit
flessen komen erg droog zijn. Mechanische methoden mogen alleen worden toegepast bij gemakkelijk
hanteerbare dieren en slechts indien de techniek
voldoende beheerst wordt door gekwalificeerd personeel, zodat de bedwelming of de dood onmiddellijk optreedt. ■
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