,,Zöne de protection"
Sedert 9 augustus 1972 dient rondom een bedrijf waar in verband met mond- en klauwzeer,
varkenspest of Teschenerziekte (een virusziekte die in ons land nog niet is voorgekomen)
kentekenen zijn geplaatst krachtens de Veewet, een beschermingsgebied te worden ingesteld.
Dit ingevolge de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake veterinair
rechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in run
deren en varkens.
Dit beschermingsgebied, in E.E.G. taal "zóne de protection", moet een straal hebben van
2 kilometer en dient te worden gehandhaafd gedurende 15 dagen nadat de vatbare dieren
zijn afgeslacht en het bedrijf voor de tweede maal is ontsmet.
De instelling van bedoeld gebied geschiedt door een beschikking van de Inspecteur
districtshoofd van de Veeartsenijkundige Dienst in het betreffende district, krachtens art. 38
van de Veewet. In verband hiermee is een nieuw, in rood uitgevoerd biljet ingevoerd, te
plaatsen ter aanduiding van gebieden die tot de "zóne de protection" behoren. Het ziet
er als volgt uit:
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Summary. As rats, in particu!ar the brown rat (Rattus norvegicus Berkh), are one of the
agents by which swine-fever or hog-cho!era can spread, this disease is discussed together
with the legal and practical measures taken in the Netherlands to stamp out the disease.
These measures have met with complete success.
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(Apodemus sylvaticus L.)

2. Grote bosmuis (Apodemus flavicollis
Melchior)

1. BOSMUIS (I)

Streeknamen: springmuis, springer, langstaart-veldmuis, grote veldmuis, langsteert, griloog,
springmoes (Gron.), hazzemûs (Fries!.).
Areaal
geheel Europa (uitgezonderd het noorden), Azië van midden-Siberië tot
Klein-Azië en Palestina, verder Noord-Afrika.
In ons land is de bosmuis algemeen verspreid en komt hij zeker niet alleen in bosrijke
streken voor, al doet zijn naam dit wel veronderstellen. Ook de latijnse benaming wijst in
die richting; het daarvan afgeleide Franse "sylvicole" = in bossen levend.
Preferente biotopen zijn: bosranden met dichte ondergroei, korenvelden, lichte bossen en
struikgewas op open bosplekken, ruige bermen en bouwlandgreppels. Ook in de zeedui
nen, op de polderdijken van Oostelijk Flevoland, op de geïsoleerd liggende strekdam voor
het Krabbersgat bij Enkhuizen en 's winters in de grotten van zuid Limburg zijn ze ge
signaleerd (Van Wijngaarden, 1961).
In weiland zal men de bosmuis uiterst zelden aantreffen en ook in gesloten bossen zonder
struiken en in moerasgebied houdt hij zich niet graag op.
Merkwaardig is het overigens dat er van de Nederlandse bosmuis, toch één der meest alge
mene verschijningen onder de knagers, naar verhouding weinig is gepubliceerd en dat met
name bijzonderheden over leefwijze en voortplanting nog schaars voorhanden zijn.

Uiterlijk en leefwijze
Reeds door zijn kleur onderscheidt de bosmuis zich van andere inheemse soorten. De lich
tere vuilwitte tot lichtgrijze buikzijde is door een scherpe demarcatielijn (vaak oranje-bruin)
gescheiden van de rugzijde, die grijs- tot kastanjebruin is gekleurd. Ook de staart is twee
kleurig: de bovenkant is donkerder.
Het is een forse muis met een lichaamslengte van 7.4-10.7 cm, een vrij spitse snuit,
grote uitstaande oren, opvallend zwarte ogen en een lange staart: 7.3-11.5 cm. De oren
en ogen zijn groter dan die van de huismuis (Mus musculus L.), van wie hij zich voorts
onderscheidt door een grotere kop, een slanker postuur en krachtiger ontwikkelde achter
poten en -voeten; de achtervoetlengte bij de huismuis is maximaal 2 cm, die bij de bos
muis ruim 2 cm (tot 2.5 cm). Die eigenschap stelt het dier in staat zich met typische spron
gen voort te bewegen (hierover straks meer).
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Ook het ge bi t van beide muizensoorten toont enkele typische verschillen:
a. De binnenkant van de snijtanden bezit bij d e huismuis een duidelijke inkeping, die bij
de bosmuis ontbreekt (zie afb. pag. 26).
b. Aan de buitenzijde van de Je en 2e kies zijn bij de bosmuis duidelijk zichtbare knobbeltjes aanwezig, bij de huismuis niet (zie afb. pag. 26).
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De staarthuid van de bosmuis is bijzonder dun en zit vrij los, zodat ze gemakkelijk afscheurt. De staart wordt alleen gebruikt als steun bij het kl immen en voor het bewaren
van het evenwicht, bij uitzondering als grijpapparaat.
De bosmuis, die vooral 's nachts opereert, is een uitstekende klimmer en zwemmer, die met
gemak 3 m brede sloten "neemt", zelfs voor ontspanning. Bij het klimmen komt hij niet
hoger dan 3-4 m: in bomen loopt hij moeiteloos over de dunste twijgen.
Hij graaft een tamelijk diep gangenstelsel - tot ruim I m - met woon- en voorraadkamer
(hamsteren) en 2 of 3 ingangen. Het hol is eenvoudig van vorm en, waar dit even mogelijk is, maakt hij dankbaar gebruik van de gangen van andere muizen.
De snelheid van verplaatsen en het gemak waarmee hindernissen genomen worden, maken
het voor zijn vijanden moeilijk hem te verschalken.
Daar ze evenals de huismuis graven en klimmen, kan men ze vooral in het koude jaargetijde, op allerlei plaatsen binnenshuis aantreffen, ook in schuren, barakken, graanmijten
en stroklampen, waar ze dan wel voor veldmuizen worden aangezien.
In huis gedraagt de bosmuis zich nagenoeg identiel< aan de huismuis, doch vèrdragen doet
hij d ie nauwelijks; meestal rust hij niet vóór hij zijn medebewoner heeft verjaagd of gedood.
De bosmuis is hoofdzakelijk zaadeter, doch ook vruchten en bollen van tulpen, hyacinthen
en crocussen versmaadt hij niet. In bossen zijn het beuke- en hazelnoten, eikels en zaden
van den en spar, die op zijn menu prijken, evenals insectenpoppen. Deze laatste kunnen,
indien veel bosmuizen aanwezig zijn, en masse worden verorberd. zodat de knagers bij insectenplagen incidenteel wel regelend kunnen optreden. Dat was bv. het geval in 1930, toen
in de Edese bossen cocons van de dennenbladwesp (Diprion pini L.) grotendeels door bosmuizen werden vernield.

Verschillen in het gebit van huismuis (Mus musculus) en bosmuis ( Apodemus sylvaticus).
Afb. l en 2. Kiezenrijen van huismuis en bosmuis.
Bij elke figuur is de linker rij kiezen die van de rechter bovenkaak, de rechter rij die van
de rechter onderkaak.
Bij Mus musculus zijn aan de buitenzijde van de eerste en tweede kies geen knobbeltjes
aanwezig, bij Apodemus sylvaticus wel.
(Tekeningen van A. S. J. Noordijk, naar Husson, 1962).
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Ajb. 3. Linker snijtand (van opzij gezien)
uit de bovenkaak van bosmuis (links) en
huismuis.
Het pijltje wijst naar de inkeping bij de huismuis, die bij de bosmuis ontbreekt.
Alle 4 snijtanden van de huismuis hebben
deze inkeping.
(Naar Husson, 1962).
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In het veld kan hij echter veel schade veroorzaken; ook het plunderen van vogelnesten
is hem niet vreemd, waarbij soms jonge vogels worden gedood; op eieren is hij verzot.
Ofschoon wel wordt gesuggereerd dat de bosmuis een, vaak onderbroken, winterslaap
houdt, is dit beslist onjuist. Weliswaar brengt hij in de wintermaanden dagen achtereen
slapend door, doch een eigenlijke winterslaap (toestand van bewusteloosheid met sterke
temperatuursdaling) is dit niet.

Funeste bestuiving
Dat bosmuizen voor bijzonder onaangename verrassingen kunnen zorgen, blijkt uit het
volgende praktijkgeval, dat geenszins tot de uitzonderingen moet worden gerekend.
Een onzer ambtenaren bezocht in het centrum van het land een kwekerij, waar men schade
aan orchideeën ondervond. Een onderzoek wees bosmuizen als de daders aan; de dieren
vraten nl. de zetmeelknobbeltjes in de bloemen op en zorgden op die manier voor bestuiving. Een resultaat waarmee de kweker echter allerminst was gebaat, want een dergelijke
bestuiving mag juist niet plaats hebben. Immers: onbevruchte orchideeën zijn sterker
en behouden bovendien langer hun kleur, eigenschappen die de waarde van het produkt
doen stijgen.
Als bijzonderheid werd op dit bedrijf nog gesignaleerd dat, behalve de zetmeelknobbeltjes, ook de stopverf van de kassen werd opgevreten: de gevonden uitwerpselen waren dan
ook bijna wit van kleur.
Slot volgt.

G. J. Pop
Afd. Bestrijding van Ongedierte

Summary. For the benefit of a genera! biologica! education of the rodentoperator. a series of articles about the

taxonomy and biology of the various rodents occuring in the Netherlands, has been started in earlier copies of this
magazine. In this paper a description of the longtailed fieldmouse or woodmouse (Apodemus sylvaticus L.) is given
as well as the biology of this rodent.

Jonge bosmuizen,
3 dagen oud.
(Foto H. Wulf/)
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