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• De bosmuis (Apodemus sylvaticus L., 1758) is een muizensoort met een flinke actieradius
• en een grote vindingrijkheid bij het zoeken van zijn of haar voedsel. Het is een plaagdier

bosmuis als landbouwknaag- en plaagdier

voor de land- en tuinbouw, dat als het buiten guur is soms ook graag in gebouwen bivakkeert.

Foto: R. Riemer, 1993.

1n de loop van de jaren dat ik mij met
plaagdierbeheersing heb beziggehouden , ben ik veel met de bosmuis en zijn
knaagschade in aanraking gekomen.
Vaak gaven andere deskundigen aan dat
de schade door huismuizen werd veroorzaakt. Maar bij onderzoek ter plaatse
waar de schade aan gewassen zich
voordeed , bleek het vaak om de bosmuis
te gaan . Ik heb hier al eerder over gepubliceerd in Dierplagen Informatie. Maar
dit actuele artikel over deze bijzondere
muizensoort biedt u een compleet beeld
van de knaagschade en is begeleid met
fotomateriaal dat nog niet eerder is
gepubliceerd .

Voortplanting en nestzorg
Na een draagtijd van ± 23 dagen werpt
het vrouwtje 2-4 maal per jaar 3-7
jongen , die blind, doof en onbehaard
worden geboren maar er twee weken
later als volwassen uitzien en kunnen
horen . Ongeveer 2½ maand na de
geboorte zijn de jonge bosmuizen geslachtsrijp en zij bereiken de bescheiden
leeftijd van maximaal een jaar. Onder
laboratoriumomstandigheden kunnen zij
gemakkelijk 2 tot 3 jaar worden .
Aangezien de bosmuis met meer zorg
dan bijvoorbeeld de veldmuis (Microtus
arva!is Pal las) de plaats van haar nest
kiest, is de zuigelingensterfte van deze
muizensoort minder afhankelijk van
bizarre weersomstandigheden. Daarentegen moeten de dieren soms flinke
► pl2 DIERPLAGEN INFORMATIE 4-2009

afstanden afleggen om te fourageren .
Het nest heeft verscheidene ingangen
en het bevindt zich op droge plaatsen
onder bomen, struiken of heggen, soms
al op 20-30 cm diepte. De nestkamer
wordt bekleed met het droge vegetatiemateriaal dat de bosmuis verzamelt op
de plaats waar haar nest zich bevindt.
Slechts bij uitzondering nestelt de bosmuis bovengronds en dan nog het liefst
in verlaten vogelnesten of nestkastjes.
Jonge bosmuizen kunnen gemakkelijk
door de leek worden verward met jonge
huismuizen (Mus muscu!us L.), doch
zijn daarvan wel te onderscheiden: de
bosmuis heeft een vaalwitte buik en
verplaatst zich meestal sprongsgewijs,
terwijl de huismuis (grijze buik) zich
lopend verplaatst.

Graven voor gevorderden
Observeren wij het graafgedrag van de
bosmuis, dan zien we dat de aarde met
de voorpoten wordt losgewoeld en onder
het I ichaam door naar achteren wordt
geworpen . Zodra de kop onder de grond
is verdwenen , verloopt de gang verder
schuin omlaag en bijt het dier met de
tanden de aarde verder los; de voorpoten
werpen die onder de buik waarna de
achterpoten voor verder transport zorgen.
Dat dit laatste met behoorlijke kracht
gebeurt, blijkt uit waarnemingen van
Löhrl (1938) : Van een diepte van 20 cm
kwam de aarde nog bovengronds terecht.
De gravende bosmuis gaat steeds na
10 tot 20 seconden bij de uitgang even
poolshoogte nemen over mogelijk gevaar.
Komt hij tot de ontdekking dat bij de
uitgang veel opgehoopte aarde ligt, met
het risico van instorten, dan weten snuit
en voorpoten in ijltempo erger te voorkomen . Diezelfde lichaamsdelen komen
in actie als op een bepaalde diepte de
grond niet meer in één ruk naar boven
kan worden verplaatst.

Trosanjers aangeknaagd door de bosmuis.

Typische manier van voortbewegen
Daar de achterpoten veel langer zijn en
bovendien krachtiger ontwikkeld dan de
voorpoten , is het dier in staat zich springend te verplaatsen : boogsprongen tot
een lengte van 40-80 cm en een hoogte
van 60-65 cm zijn geen uitzondering.
Löhrl (1938) , die het leven van de
bosmuis grondig heeft bestudeerd , geeft
hierbij de volgende bijzonderheden weer:
Moet de bosmuis afstanden afleggen die
groter zijn dan 2 à 3 meter, dan doet hij
dat bij voorkeur springend. Het springen
geschiedt overigens niet alleen bij het
vluchten, maar ook onder normale omstandigheden. Hoewel de Friese naam
"hazzemûs " dat misschien zou doen
vermoeden, wijst Löhrl (1938) elke vergelijking met de sprongen van de haas
(Lepus capensis L.) beslist van de hand,
zowel t.a .v. de manier van springen
als van de spronggrootte . De bosmuis
zet namelijk de voorpoten niet na elke
sprong op de grond en herinnert in dit
opzicht eerder aan de springmuizen van
Afrika, Azië en Zuidoost-Europa.

Zintuiglijke vermogens
Van de zintuigen zijn reuk en gehoor
redelijk ontwikkeld, het eerste beter dan
bij de woelmuizen . Het gezichtsvermogen is niet scherp en nagenoeg alleen
gevoelig voor bewegende objecten .
De bijzondere lange snorharen (tastzin)
wijzen op een nachte! ijke activiteit,
evenals trouwens de grote oren en ogen.

Glastuinbouw

Met de huismuis heeft de bosmuis deze

schade ook veroorzaakt kon worden door

oriëntatiezin gemeen. Verplaatst de

bijvoorbeeld fazanten . De Jacht Beheers

Het komt regelmatig voor dat een bos-

bosmuis zich over wat grotere afstanden
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Eenheid in de polder ging ervan uit dat
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muis in een kassencomplex binnen kan
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markante punten in het landschap,
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zoals sloten, wegen, bomen , obstakels,

plantenzaadjes die in plantencontainers

schuurtjes en dergelijke , de bosmuis bij
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het vinden van de weg terug naar zijn

kommers, paprika en aubergine. Ook

holingang . Naar het oriëntatievermogen

hier geldt dat één bosmuis een behoor-

van de bosmuis is door Löhrl (1938) onderzoek gedaan. Löhrl (1938) vermeldt

lijke schade kan veroorzaken aan de
zaden in de containers . Het wegvangen
van de bosmuizen in de plantenkas

een waarneming waarbij een bosmuis
zich 's nac hts over een afstand van bijna

heeft de voorkeur boven het gebruik

400 meter verplaatst en al de volgende

van anticoagulanten. En let vooral op

dag op de oorspronke li jke plek werd
teruggevangen . De prestatie van die bos-

Door bosmuis bij elkaar verzameld bietenzaad,
deel hiervan aangeknaagd.

ongewenste openingen bij deuren en de
kasvoet.

muis was des te opmerke lijker, omdat
men het dier in een geheel afwijkende
biotoop had uitgezet. Het leervermogen
(het verwerken van ervaringen) van de
bosmuis staat ongeveer op het peil van
dat van de huismuis (Mus muscu/us
L.), dus iets hoger genoteerd dan bij de
bruine en zwarte rat (Rattus norvegicus
Berkenhout en Rattus rattus L.).
Zowel door zijn lichaamsbouw (achterpoten) als door zijn bijzondere oriën-

Gepelleteerd bietenzaad met door de bosmuis
aangeknaagd zaad, ontdaan van de kiem.

tatievermogen vind ik de bosmuis een

Praktijk

muizensoort die zich boven de andere
muizen- en rattensoorten verheft. Voor

Door mijzelf werd er bij een akkerbouwbedrijf een redelijk aantal klapvallen

de dierplaagbestrijder vast een muizensoort die hem zal boeien!

uitgezet op de pas ingezaaide bietenakker om de boosdoener te vangen.
Door middel van sect ie zou dan worden
vastgesteld waar de inhoud van de maag
en darmen uit bestond en of hierin de
kiemen van de bietenzaadjes in teruggevonden konden worden. De volgende dag

TYPE (KNAAG)SCHADE IN DE
LAND- EN TUINBOUW

Akkerbouw
Bij de akkerbouw brengt de bosmuis
vooral schade toe aan de pas ingezaaide suikerbieten. Waarschijnlijk is de
bosmuis in staat om via het reukorgaan
de pasingezaaide bietenzaadjes op te
sporen, die op te graven en de kiem
van het bietenzaadje er uit te eten. De
zaadhuidjes (vruchtwand) laat hij bij
of in het gegraven kui ltje achter. De
bietenzaadjes li ggen 17 tot 20 cm van
elkaar in de grond. De vreterij kan op het
gehele bietenperceel worden waargenomen. Ondiep gezaaide rijen worden
sterker beschadigd. Laboratoriumonderzoek heeft uitgewezen dat de bosmuis
in staat is om 's nachts tussen de 400
tot 800 zaadjes te verorberen. De eerste
schadegeva ll en in Nederland werden

werden er vijf bosmuizen uit de klapva llen gehaald en naar de PO gebracht voor
sectie. Bij sectie bleek dat de kenmerkende stukjes zaadhu id van het bietenzaad in de maag en darmen van de bosmuizen aanwezig waren. Dit bewees dat
de bosmuizen die op de pas ingezaaide
bietenakker werden gevangen, verantwoorde lijk waren voor het weghalen en
opeten van de pas ingezaaide bietenzaadjes. Deze schade gold echter al leen

Kasdeur met tochtstrip die geen obstakel vormt
voor muizen.

Kommerzaadje in container, nog net zichtbaar.
Is de bosmuis gestoord tijdens het uitgraven 7

voor de pas ingezaaide perce len , van 2 à
4 dagen oud. Indien het na het inzaaien
de dag erna had geregend, dan bleken
de bosmuizen niet in staat de bietenzaadjes op te kunnen sporen. De grond
wordt door de regen meer afgedicht, wat
een goede wering kan zijn!

Zaadjes van de komkommer uit de containers
gehaald door de bosmuis.

Tuincentra

bij de Plantenziektenkundige Dienst
(PO) gemeld in 1980. Deze meldingen
kwamen vooral van de akkerbouw-

Dit betekent overigens niet dat fazanten
geen schade zouden kunnen toebrengen
aan bieten. Als de bietenzaadjes net
ontkiemd zijn en boven de grond staan,

bedrijven uit de Noordoostpolder. Door
de PO is er een onderzoek gestart of
het echt om de bosmuis ging of dat de

kunnen fazanten de blaadjes eraf plukken of het gehele plantje uit de grond
rukken .

Ook weten de bosmuizen plantenkwekerijen en tuincentra te vinden. Van onder
meer anjers, gerbera en hel leborus is
bekend dat bosmuizen schade aan de
bloemknoppen kunnen veroorzaken. Ook
hier geldt dat het levend wegvangen van
de bosmuizen de voorkeur heeft.
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beschutte plaatsen in hun leefgebied en
kunnen zij van buiten naar binnen trekken . Bosmuizen verruilen hun nestplaats
van onder de openhaardhoutopslag
naar gebouwen om zo de winterkou te
ontlopen. Via openingen in de gevel van
gebouwen, of via de beplanting tegen
de gevel zijn zij in staat om in de spouw
He/leborus (kersroos), bloemknoppen aangekn aagd door de bosmuis.

Tableau met he/leborusplanten die door de
bosmuis zijn aangeknaagd.

terecht te komen .
Tegenwoordig zijn spouwen bekleed met
isolatiematerialen. Dit biedt de bosmuis
een prachtige warme plaats om een
nest(slaapplaats) te maken. Vanuit deze
nieuwe locatie gaan de bosmuizen op
zoek naar hun voedsel. Dit kan binnen
het gebouw zijn . Ook gaan ze naar
buiten om voedsel te zoeken. Bosmuizen
kunnen in gebouwen, op zolders of boven systeemplafonds , voor behoorlijk wat
lawaai overlast zorgen . Dit gebeurt als ze
allerlei materialen (ook noten) verslepen.

Wering en bestrijding
Fruitteelt

Binnenkomertje

In de akkerbouw en bij de fruitteelt kan
men alternatieve voerplaatsen inrichten voor zowel bosmuis als veldmuis ,
om ze te lokken hier het aangeboden
voer (gepelde haver) op te nemen . Zo
bestaat dan de kans dat er van het pas
ingezaaide bietenzaad en de bloemknoppen van jonge fruitbomen niet gegeten
wordt. De alternatieve voerplaatsen kan
men aan de rand van de akker inrichten .
Hiervoor gebruikt men een PVC-buis met
een diameter van 70 mm. De onderlinge
afstand van deze voerplaatsen bedraagt
50 à 100 meter. Ook in boomgaarden
kan men op deze manier alternatieve
voerplaatsen inrichten. Hier is het advies

1 n de herfst en de winter kunnen
bosmuizen op zoek gaan naar beter

om ze in de zwartstrook te plaatsen , daar
waar de fruitbomen ingeplant staan.

In de fruitteelt komt het nogal eens voor
dat bosmuizen in het voorjaar, als de
bloemknoppen beginnen te ontluiken,
in de vruchtbomen klimmen en enkele
bloemknoppen eruit eten . Dit gebeurt
voorname! ijk bij jonge aanplant, waarschijnlijk kunnen de bosmuizen vanaf de
grond het snelst bij de bloemknoppen
komen. Vruchtbomen ouder dan vijf jaar
zijn minder aantrekkelijk voor de bosmuizen, terwijl zij over een uitstekend
klimvermogen beschikken, om toch bij
de bloemknoppen te kunnen.

Eetplaats bosmuis; hazelnoten bij openhaardhout
opslag.
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Openhaardhout opslag met door de bosmuis
verzamelde hazelnoten.

Een chemische bestrijding lijkt mij niet
direct noodzakelijk. Het aantal bosmuizen dat zich in het open veld bevindt , is
niet van zodanig grote aantallen dat dit
voor een groot probleem zorgt. Voor de
veldmuis geldt hetzelfde , alleen zijn hier
geen biociden (bestrijdingsmiddelen)
meer voor toegelaten.
Mocht er bij de bestrijding van bosmuizen toch een chem isch middel nodig
zijn, dan zal er een ontheffing aangevraagd moeten worden bij de Provi ncie, waar het betreffende perceel zich
bevindt. Er maar één middel (Super
Caid Haverkorrels) met als werkzame
stof bromadiolon (gehalte 0 ,005 %
toelatingsnummer 7830 N) dat hiervoor,
onder deskundige begeleiding, toegepast
mag worden.
Bij glastuinbouw en tuincentra is het van
belang dat men waar mogelijk zorgt voor
goede afdichting van deuren , ramen en
andere openingen . Eveneen s is het belangrijk dat er bij de levering van nieuw
plantenmateriaal een goede ingangscontrole is. Dit geldt ook voor de vele
soorten accessoires die er tegenwoordig
in tuincentra worden verkocht. Mochten
er toch muizen worden gesignaleerd,
dan kan men met klapvallen , daar waar
men de knaagschade heeft waargenomen , de bosmuizen wegvangen . Ook kan
men met het eerder genoemd e anticoagulant een deskundige bestrijding
laten uitvoeren .
In gebouwen zijn bosmuizen goed weg
te vangen met klapvallen. Deze moeten
beaast worden met een likj e pindakaas .

Verzamelde hazelnoten voor de ingang van waar
de bosmuis haar nest heeft.

