Huisspitsmuizen
herkenbaar
aan hun toilet
Huisspitsmuizen determineren aan de hand
van hun uitwerpselen is niet eenvoudig. Vaak
zijn ze vervonnd tot een brij-achtige massa;
niet zelden worden ze verward met
rattenkeutels.
OP WILLEKEURIGE PLAATSEN

MET GEUR EN GLANS

De uitwerpselen van de huisspitsmuis Croddura russu/a (Hermann, 1780) zijn klonterig, zitten vaak aan
elkaar vastgeplakt en raken daardoor hun oorspronkelijke vorm kwijt. Normaal gesproken zijn de uitwerpselen langwerpig, 2 tot 4 mm lang, 3 tot 4 mm
dik en aan één van beide kanten puntig. De uitwerp-

Voor het grootste deel bestaan de uitwerpselen uit
de onverteerde resten van insecten; ze zijn donkerbruin tot zwart van kleur. Vaak glinsteren ze door de
restanten van insectenpantsers. Als de uitwerpselen
nog vers zijn, kunnen ze een doordringende en
penetrante geur verspreiden. Dezelfde geur kan men
bij vlagen waarnemen in de ruimtes
waar(achter) de uitwerpselen zich bevinden.
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selen van huismuizen lijken op
hagelslag. Die van huisspitsmuizen zijn groter, kleverig, en worden door de huisspitsmuis zèlf
gedurende enkele dagen tegen
elkaar aan geplakt tot grove
klonters, willekeurig verspreid. De bosmuis daarentegen legt 'echte' latrines aan.
Huisspitsmuizen nestelen zich graag in de omgeving
van menselijke bebouwing en tuinen, 's winters ook
in huizen. Overal waar spitsmuizen kunnen voorkomen, zullen ze ook hun uitwerpselen achterlaten.
Ze deponeren hun uitwerpselen her en der, in en
om gebouwen, in spouwen, achter boeiboorden of
op isolatieplaten boven plafonds. Het kan gebeuren
dat men langs de gevel grote hoeveelheden, aan
elkaar geplakte uitwerpselen vindt: tussen de borderbeplanting, in de opslag van openhaardhout en
in (minder goed afgedekte) composthopen.

Kringen in een (zachtboard) plafond kunnen
wijzen op grote hoeveelheden uitwerpselen
en urine. Vaak worden de uitwerpselen die
achter de beplating worden aangetroffen,
verward met rattenkeutels die zo op het eerste oog inderdaad redelijk overeenkomen
met de geklonterde uitwerpselen van huisspitsmuizen. Doordringende vlagen van een
typische, ranzige muskusgeur in een woning
zijn vrijwel altijd afkomstig van huisspitsmuizen. Stank in huis kan een allesoverheersende rol gaan spelen bij de woonbeleving. Het zou niet de eerste keer zijn dat bewoners
om die reden besluiten te verhuizen.
Toch is overlast door huisspitsmuizen met goede
weringsmaatregelen te voorkomen. Vaak zijn de
openingen in de gevel de zwakke schakel.
Ventilatieroosters mogen om die reden slechts een
maximale doorsnede van 0,5 cm
hebben. Is het
leed al geschied,
dan is reiniging of
vervanging van
het isolatiemateriaal noodzakelijk.
Ook luchtkokers
kunnen deze muizen de ruimte
geven! ■

Uitslag prijsvraag
In de vorige editie van DIERPLAGEN Informatie toonden wij u de kop van een
knaagdier en vroegen u hieruit af te leiden om welk knaagdier het ging. Dat bleek
geen makkelijke vraag. Toch is het van belang dat in het veld snel herkend wordt
om welk dier het gaat, omdat de leefwijze van de vele soorten ratten en muizen
grote verschillen kan vertonen. Slechts enkele van de inzendingen waren juist;
mevrouw S.A. Burt, werkzaam bij de vakgroep Voedingsmiddelen van Dierlijke
Oorsprong van de faculteit der Diergeneeskunde Utrecht is geloot als prijswinnaar. Zij heeft inmiddels een boekenbon t.w.v. f75,- ontvangen.
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De afgebeelde kop was afkomstig van de zwarte rat, en wel de
kleurvariatie Rattus rattus frugivorus. Deze rat heeft een grijsbruine rugvacht en een grijswitte buikvacht. De kop van de zwarte
rat is slank en spits, met grote kraalachtige, naar buiten staande
ogen. Ook de oren zijn groot en staan duidelijk buiten de vacht.
Naar voren gevouwen dekken ze zelfs het oog af. Bij de geboorte
is het jong kaal en blind en niet langer dan 3 cm; dat groeit uit
tot zo'n 14 tot 23 cm. De lange, nogal dunne staart van de zwarte
rat is daarbij niet meegerekend. Die kan zelfs nog
langer dan het lichaam worden. In de
tropen is de zwarte rat een echte boombewoner; hier in Nederland leeft die
voornamelijk hoog en droog op
vlieringen en zolders. De zwarte rat is een uitmuntend atleet: klimmen en
springen kan die als de beste, graven en zwemmen daarentegen doet 'ie zelden. De vermenigvuldigingsfactor is hoog: in de ca. 2 jaar die de zwarte rat
leeft, brengt het vrouwjte gemiddeld 30 jongen ter wereld die in leven blijven
en zelf ook weer voor de voortplanting gaan zorgen.
Zwarte ratten kunnen een serieuze plaag vormen voor de intensieve veehouderij;
de bestrijding ervan vraagt veel geduld. Wij komen hierop terug in de volgende editie van DIERPLAGEN Informatie.
De bruine rat (Rattus norvegicus Berkenhout) onderscheidt zich
op een aantal aspecten van de zwarte rat: qua uiterlijk maar ook
qua leefwijze. Zo kan de bruine rat, die o.a.
voorkomt in rioleringstelsels, in en op
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vuilstortplaatsen en in de vrije natuur,
behalve goed klimmen ook uitstekend graven en zwemmen. Deze rat
heeft, in tegenstelling tot de zwarte
rat, kleine oren, kleine ogen en
-duidelijk zichtbaar- een stompere
kop. In het algemeen is de bruine
rat groter van stuk dan de zwarte
rat, maar met een kortere en dikkere
staart. De bruine rat is wat plomper en steviger gebouwd dan de zwarte rat. De
oren reiken, naar voren geklapt, tot achter het oog. Daar waar de zwarte rat zich
graag tegoed doet aan granen, zaden en meelproducten, heeft de bruine rat een duidelijke voorkeur voor het beste dat voor handen is: dat kunnen granen en knolgewassen zijn, maar ook groenten en fruit, vlees en vis. Ratten eten zo'n 15 tot 20
gram voedsel per dag. De bruine rat heeft beduidend meer vocht nodig om te
leven dan de zwarte rat. ■
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N.B. Van de CTB is geen overzicht ontvangen van recent
vervallen bestrijdingsmiddelen. Wij hopen u in DIERPLAGEN
Informatie 1 2000 weer te kunnen informeren.
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