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Zoals gezegd, in deze editie aandacht
voor een zoogdier dat (in een bewoonde
01ngeving) een niet alledaags plaagdier
is: de bosmuis (Apodemus sylvaticus,
horend tot de familie Muridae).
De bosmuis vormt de vrees van vooral
kwekers en agrariërs.
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M ULTICOLORED MOUSE

ACTIEF EN SOMS NON - ACTIEF

De bosmuis is wat zijn kleur betreft een van de
mooiste muizen van het land. Donkerbruin is de rug
van de muis. Soms zijn de dekharen nóg donkerder
van kleur waardoor er een prachtige kastanjekleurige gloed op de vacht komt te liggen. De donkere
kleur op de rug gaat naar de zijkanten geleidelijk
over in geelbruin of isabel (goudgeel). Langs de zijkant loopt een scheidslijn waarna de haren wit worden. Ook de buikzijde van de bosmuis is wit. Hier
schemert door de dekharen een leigrauwe onderkleur. Op de borst, tussen de voorpoten, bevindt
zich een lichtbruine vlek in de vorm van een driehoek. De staarthuid is op sommige plaatsen flinterdun. Pak je een bosmuis bij z'n staart, dan is de kans
groot dat de huid er vanaf wordt gestroopt.
De ogen en oren van de bosmuis zijn groter dan die
van de gewone huismuis. Ook de achterpoten van
de bosmuis zijn forser uitgevallen (zo'n 2, 1 tot 2,3
cm lang). Door deze lange achterp.o ten kan de bosmuis bijzonder goed springen. Sprongen van 10 à 35
cm zijn geen uitzondering! Een volwassen bosmuis
bereikt een lengte van ongeveer 8 tot 10,5 cm. De
staart komt daar aardig bij in de buurt met een lengte van 7 tot 10,5 cm.

Bosmuizen zijn voornamelijk 's nachts actief. In de
zomer ker:inen ze één lange aaneengesloten activiteitsperiode. 's Winters zijn er, afhankelijk van de
weersomstandigheden, verscheidene perioden van
inactiviteit. In de regel geldt: hoe kouder, hoe korter
de actieve periode. Nog steeds is de sociale structuur
van de bosmuizenpopulatie niet geheel bekend. Wat
we weten is dat dominante mannetjes de neiging
hebben om hun territorium tegen indringers te
beschermen. De leefgebieden van mannetjes overlappen elkaar tijdens voortplantingsperioden; die
van de vrouwtjes doen dat niet. Om die reden wordt
niet uitgesloten dat er sprake is van polygamie
onder bosmuizen.

POST PARTUM
De voortplanting vindt gewoonlijk plaats in de
wanne periode van maart/april tot oktober/november. Sporadisch worden tijdens zachte winters nesten met jonge bosmuizen in warme souterrains aangetroffen. In de vrije natuur zal dat in het winterseizoen niet voorkomen. Als vrouwtjes in het najaar
toch drachtig zijn en het voedselaanbod is matig,
dan kan er resorptie van het embryo optreden waardoor de worp kleiner wordt. Per jaar heeft een
vrouwtje gemiddeld 3 worpen, elk met gemiddeld
5 jongen (variërend van 3 tot 8 jongen per worp).
De eerste 14 dagen van hun leven zijn de jongen
blind.
.
Al op de dag na de geboorte van de jongen kan het
vrouwtje opnieuw gedekt worden. Dit noemt men
'post partum'. Dat dit in lang niet alle gevallen ook
gebeurt, komt doordat de bosmuispopulaties weinig
grote pieken vertonen. Dat is bij woelmuizen wel
anders. Toch kunnen er volgens de literatuur dichtheden van 1 tot 200 dieren per hectare ontstaan,
vooral daar waar het voedselaanbod zeer hoog is.
Deze aantallen vallen echter volledig in het niet als
je ze vergelijkt met de hoeveelheden veldmuizen die
op dezelfde oppervlakte kunnen worden aangetroffen.

LEEFTIJD EN LEVENSDUUR
Bosmuizen zullen gemiddeld 1,5 jaar oud worden.
De omstandigheden waaronder ze leven, doen hun
levensduur variëren van 3 maanden (in de vrije
natuur) tot 4 à 5 jaar (in gevangenschap). In de laboratoria va n het Kennis- en Adviescentrum
Dierplagen (KAD) Wageningen worden bosmuizen
voor lesdoeleinden gehouden. Enkele van hen hebben de 5-jarige leeftijd bereikt.
SCHUILPLAATS ALS VERBLIJFPLAATS
De biotoop waarin bosmuizen zich graag ophouden,
kan sterk uiteenlopen, maar altijd geldt dat er voldoende dekking aanwezig moet zijn. Zo vertoeven
ze graag in tuinen en bossen met een lage begroei-

ing, in houtwallen, steenhopen en vervallen schuurtjes. We vinden ze vaak langs de rand van steden en
dorpen. Ook in open polderlandschap komt de bosmuis voor, mits de slootkanten en wegbermen voldoende begroeiing bevatten waarin zij zich kunnen
verschuilen. Volgens de literatuur komen bosmuizen niet voor in natte terreinen, maar dit zal zeer
waarschijnlijk bepaald zijn door de omliggende biotoop waarin schuilplaatsen nagenoeg ontbreken.
Die schuilplaatsen in het veld zijn hard nodig, want
de bosuil, de kerkuil en de ransuil vangen graag een
bosmuis. Datzelfde geldt voor de wezel, hermelijn
en de vos. Trouwens, ook onze eigen huiskatten zijn
liefhebbers van bosmuizen (als ze al niet te zeer
doorvoed zij n).
Bosmuizen zijn knappe klimmers. Met een gemetselde muur hebben ze geen enkele moeite; op zoek
naar geschikte nestplaatsen klimmen ze met gemak
via de spouw en het isolatiemateriaal in de holle
ruimten tussen plafonds en vloeren. Va_ak vinden ze
hun weg naar binnen via de stootvoeg.
De leefgebieden of territoria van
bosmuizen
variëren sterk qua afmeting. De omvang van het
terrein hangt af van de
biotoop. Daarnaast spelen het geslacht, het seizoen en de dominantie
een rol van betekenis. In
bossen zijn de territoria

van mannetjes ca. 1200 tot 13000 m 2 groot; met een
gemiddelde van 2250 m 2• De gemiddelde afmeting
van het territorium van een vrouwtje is 1800 m 2,
variërend van 800 tot 4000 m 2• In schrale leefgebieden, zoals de duinen, lopen de leefgebieden zelfs op
tot 36000 m 2 •
Seksueel actieve bosmuizen kunnen behoorlijk
lange afstanden afleggen. Uit onderzoek is
gebleken dat bosmuizen, gevangen en gemerkt
en vervolgens 350 meter verder losgelaten, alle
hun vangplaats terugvonden. Zelfs toen de
afstand werd vergroot tot 650 meter, vond nog
de helft van de bosmuizen zijn vangplaats terug.
OVER WAAIERS EN OVER
CAMOUFLAGE
Bosmuizen kunnen holen in de grond maken en
gebruiken hun tanden om de grond los te maken.
Met hun poten werken ze de grond naar achteren.
Hun gangen hebben, afhankelijk van de grondsoort,
een doorsnede van ca. 3 tot 5 cm. De gangenstelsels
gaan tot een halve meter diep en zijn ongeveer een
meter lang. Meestal heeft zo'n stelsel twee uitgangen. De bosmuis deponeert de uitgegraven grond in
een waaiervorm rond de uitgang. Bij vers gegraven
gangen is dat goed te zien. Vaak is de ingang bij wat
oudere gangen bedekt door algen en mos en daardoor minder eenvoudig waar te nemen. Bosmuizen
weten de entree goed te 1.:amoufleren door de ingang
af te dekken met bladeren. Biotechnicus A.E. Brink
(KAD Wageningen) heeft dit regelmatig waargenomen tijdens onderzoek in boomgaarden.
BOSMUIZEN ALS PLAAGDIEREN
Bosmuizen zijn niet erg kieskeurig
en kunnen kiezen uit een gevarieerd voedselpakket. Ze doen
zich tegoed aan zaden, granen,
noten, bessen, bramen, frambozen, kersen- en morellenpitten.
Ook jonge planten en scheuten
van jonge bomen staan op het
menu. In de bossen knagen ze
aan de kegels van sparren en dennen om de zaden te verorberen
die op de schubben liggen. En
alsof dat nog niet genoeg keuze is:
bosmuizen zijn bij uitstek liefhebbers van paddestoelen.
Bosmuizen kunnen voor veel
overlast zorgen bij bloemkwekerijen, waar zij zich te goed doen
aan de knoppen van o.a. gerbera's, trosanjers en rozen. In huizen van particulieren knagen bosmuizen vooral aan noten die in
een schaal liggen voor consumptie en aan gedroogde vruchten, veelal in sierstukjes. Ook slepen ze de
noten en vruchten vaak mee
► ► ► pag. 16
naar hun voorraadkamers.
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SCHADE IN DE LANDBOUW
Schade wordt door bosmuizen met name toegebracht in de la nd- en tu inbouw en bij bloementeeltbedrijven. De overlast in de landbouw concentreert zich in het voorjaar wanneer de suikerbieten ingezaaid worden. Bosmuizen weten feilloos de om de 17 cm ingezaaide bietenzaadjes op
te sporen, deze in 3 stukjes te breken om zo het
vruchtbeginsel te bemachtigen. De gevolgen
kunnen groot zijn. Op een bietenperceel waar
bijvoorbeeld 4 tot 5 bosmuizen op 1 hectare aanwezig zijn, kunnen enkele honderden bietenzaden pèr nacht uit de grond gehaald worden en in
de maag van de bosmuizen verdwijnen . Dit is
zeker het geval bij gunstige weersomstandigheden. Er staat de teler dan niet veel anders te doen
dan de akker opnieuw in te zaaien. Het loont
dan ook zeker de moeite om in de eerste tijd na
het inzaaien het land te controleren op kuiltjes
en zaadresten.

WERINGSMAATREGELEN IN DE
LANDBOUW
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Hoe kan men het de bosmuizen zo moeilijk
mogelijk maken? Op de eerste plaats door de
zaden op 4 tot 5 cm diepte in te zaaien. Daar kan
de bosmuis ze moeilijk vinden. In de praktijk
worden de zaden machinaal ingezaaid waardoor
ze dichter aan de oppervlakte terecht komen.
Indien op de dag na het inzaaien de grond wordt
beregend, hoeft de zaaier evenmin overlast van
de bosmuis te vrezen. Die kan de zaden dan niet
meer terugvindeQ, waarschijnlijk doordat ze de
geur niet langer kunnen waarnemen.
Een andere oplossing is het curatief aanbieden
van alternatief voedsel. Als men langs de rand
van het bietenperceel om de 25 tot 50 meter een
voerplaats met gepelde haver aanlegt, leidt deze

IN EN ROND GEBOUWEN
In het najaar kunnen bosmuizen woningen, schuren en andere gebouwen binnenkomen. Als in de
bebouwing voldoende schuilmogelijkheden voorhanden zijn en de muizen over het nodige voedsel
kunnen beschikken, dan kunnen ze zich daar de
hele winter ophouden. Af en toe zullen ze naar buiten gaan om daar naar voedsel te zoeken, dat ze dan
vervolgens naar hun nest binnenshuis verslepen. In
de vrije natuur zijn muizen nuttige opruimers en
vormen ze voedsel voor grotere diersoorten. Maar
binnenshuis kunnen ze een ware plaag vormen. De
meeste schade die wordt toegebracht is knaagschade. Omdat hun voortanden blijven groeien moeten
ze knagen. En daar zijn ze niet erg selectief mee. Ze
knagen aan alles wat ze tegenkomen. Ook aan telefoon- en computerkabels. Net als de huismuis verspreidt de bosmuis een karakteristieke, onaangename en soms penetrante geur. De geur die de bosmuis

lekkernij de aandacht af van de bietenzaadjes.
Uit laboratoriumonderzoek is herhaaldelijk
gebleken dat muizen dit voedsel in het algemeen
goed opnemen. De voerplaats zelf kan men het
beste vervaardigen van een PVC-buis met een
doorsnede van 75 tot 80 mm en een lengte van
20 cm. Bevestig aan de uiteinden een deksel met
in het midden een gat van 30 mm doorsnede.

Tip: richt de voerplaatsen 3 tot 4 dagen voorafgaande aan het inzaaien alvast in. Controleer
deze na 1 à 2 dagen en vul zonodig bij.

MUISDICHTE KASSEN
Ook in de bloementeelt zijn er goede mogelijkheden om bosmuizen te weren en de bloemknoppen tegen hun knagerij te beschermen. Op de
eerste plaats moet de kas hermetisch afgesloten
zijn. In de kassen zelf zijn de hiervoor beschreven
voerplaatsen van PVC-buizen zeer effectief gebleken. Indien nodig, kan men als giftig lokaas
Super Caid haverkorrels nemen met bromadiolon
als werkzame stof (uitgegeven door RhonePoulenc Agro, toegelaten onder nummer 7830N).

verspreidt heeft iets weg van een wildgeur.
Goede weringsmaatregelen maken het binnendringen van deze muizen moeilijk. Denk hierbij aan het
afdichten van kieren, scheuren en dergelijke.
Voorzie ventilatiegaten aan de buitenzijde van fijnmazig gaas of voorzie ze van roosters met maximale
openingen van 0,5 cm. Sluit zoveel mogelijk de deuren en denk aan strips onder de deuren. Voorkom
'rommelhoeken' vanwege de schuilgelegenheid die
ze muizen bieden en vermijd een langdurige opslag
van etenswaren. Een gebouw is vaak moeilijk hermetisch af te sluiten, maar het zal zeker bijdragen
tot een vermindering van de plaag.

CH EM IS CHE BE ST RIJDING
Als afdoende weringsmaatregelen niet mogelijk zijn,
kan worden overgegaan tot een chemische bestrijding van de bosmuis. Ook hiervoor wordt gepelde
haver met als werkzame stof bromadiolon gebruikt,

I

/
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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