2. GROTE BOSMUIS

In België en Luxemburg is de grote bosmuis zeer algemeen, maar hij komt verder in geheel
midden-Europa voor. In Nederland is hij echter vrij zeldzaam; tot 1957 was slechts één
waarneming bekend, nl. in het zuidelijke deel van de St. Pietersberg bij Maastricht (Husson, 1957).
Hoewel de grote bosmuis zich allereerst in afmetingen van zijn kleinere soortgenoot onderscheidt, zijn er nog enkele verschillen:
a. de opvallend gele ring om de hals (keelband);
b. de scherpere demarkatie van de roest- of kastanjebruine rug en de witte buik: vaak
een smalle gele zöne;
c. de grotere achtervoet: gemiddeld 2,5 cm.
Bij een lichaamslengte van 9,5-12 cm, bezit het dier een staart van 9-12 cm.
Het houdt zich meer dan Apodemus sylvaticus, in dichte bossen op: beuk, eik, een enkele
maal in dennebossen zonder lage vegetatie.
Verder komen leefwijze, voortplantingsschema en lichamelijke capaciteiten vrijwel met die
van de gewone bosmuis overeen. Evenals deze is hij een uitgesproken nachtdier, dat in de
vroege morgenuren jaagt. Hij klimt uitstekend en beweegt zich met grote sprongen voort.
De vraag of men Ap. sylvaticus en Ap. flavicollis als ekologische rassen of als zelfstandige
soorten moet beschouwen, wordt slechts door enkele schrijvers, o.a. Schäfer ( 1935), in
eerstgenoemde zin beantwoord.
Zij, die de tweede opvatting huldigen, wijzen op de verschillen in grootte, kleur, afmetingen der ledematen en aantal staartringen; dit laatste is nl. bij veel knaagdieren kenmerkend voor de soort: de staart van de gewone bosmuis telt 120-180 ringen, die van de grote
bosmuis 170-240.
Zimmermann ( 1936) attendeert bovendien op het feit dat nooit een vermenging door
kruising is geconstateerd, zelfs op plaatsen waar beider biotopen aan elkaar grensden.
Evenmin kon ooit een scherpe isolatie van die biotopen worden vastgesteld.
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links: veldmuis;
rechts: bosmuis. De sprongen zijn herkenbaar aan de
zwaardere prenten der achterpoten. Ook het sleepspoor
van de staan is duidelijk zichtbaar.
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Nog altijd wordt bij het verdelgen van de bruine rat (Rattus norvegicus Berkenhout) in
te veel gevallen thalliumsulfaat gebruikt: korrels, vloeistof of pasta (Zelio-pasta).
De toepassing ervan voor dat doel is als regel geheel onnodig en bovendien nauwelijks
meer verantwoord. Onnodig omdat de cumarine-preparaten bij juiste toepassing feilloos
werken, veel beter dan thallium. Niet verantwoord, omdat thalliumsulfaat een zeer zwaar
vergif is.
Het onvoorzichtige gebruik van dit middel eist elk jaar slachtoffers, waaronder ook kinderen.

* Op een verjaardag werden de gasten 's avonds getracteerd op citroen-brandewijn. Toen
men het "edele" nat proefde, bleek het smakeloos te zijn. De fles bevatte niet, zoals was
aangegeven citroen-brandewijn, maar thallium.
• Een moeder van een groot gezin haalde bij mijn komst 6 bruine flesjes (zonder opschrift)
uit de kelder: ,,kunt U proeven of ruiken welk flesje rattenvergif (thallium) bevat?"
Gelukkig had nog geen der oudere kinderen de inhoud als azijn of iets dergelijks in het
eten gedeponeerd.
• Bij een onderzoek naar de aanwezigheid van ratten, vertelde een mevrouw vol trots:
"ik bestrijd zelf de ratten en zal U laten zien waarmee". In het kastje boven het aanrecht
stond, naast jam, muisjes e.d., een flesje thallium.
• In de bijkeuken van een boerderij lag op een plint, hoogte 1,30 m, een tube Zelio-pasta
(thallium), bereikbaar voor de kinderen, die daar speelden.
• Tijdens mijn bezoek aan een gemeentehuis werd Zelio-pasta afgegeven aan een schooljongen. Men vond dit "heel gewoon". Het was gelukkig de laatste keer.
* Voordat we in een restaurant (waar men ons kent) de lunch gebruikten, werd een fles
thallium op onze tafel gezet met het verzoek deze te vernietigen. ,,De ratten zijn toch
dood en .... 't is gevaarlijk spul", zo werd gezegd. Het vergif zat aan de buitenkant van
de fles!
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G. J. Pop
Afd. Bestrijding van Ongedierte
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Om ongelukken vrágen
Enkele voorbeelden uit de praktijk, verzameld door onze rayon-ambtenaar, de Heer
D. P. Kempe. Hij tekende hierbij aan: ,,op veel plaatsen wordt thallium nog gebruikt en
veelal kent men de gevaren niet".
Het lijstje van "onvoorzichtigheden" kan bijna ongelimiteerd worden uitgebreid.
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Dat sommige bestrijdingsfirma's wel eens aan de royale kant zijn t.a.v. thallium, getuigen
de volgende 2 voorbeelden:
* Aan een leek werden tientallen liters afgegeven voor de rattenbestrijding, hoewel de man
geen flauwe notie had van de gevaren van het vergif.
* Soms treft men in bedrijven lege ·schaaltjes aan, die bij nader inzien op de bodem
restanten (uitgekristalliseerd) thallium bevatten, achtergebleven na verdamping van de
vloeistof.
Attentie!
Geldend bij het gebruik van vergif in 't algemeen.
a. Lees de waarschüwing op de verpakking nauwkeurig; het is beslist geen onnodige luxe.
b. Verwijder die waarschuwing in geen geval. Het gevaar van ongeëtiketteerde verpakkingen heeft U boven kunnen lezen.
c. Als geen vergif meer wordt gebruikt, ruim het restant dan op.
d. Berg geen vergif of restanten op onder bereik van kinderen, maar achter slot en grendel!
Summum van roekeloosheid
Tot slot een "ongeluk" van recente datum: februari 1973. Een landbouwer spoot bij vergissing 18 stieren tegen schurft in met paration ! Dat konden de dieren echt niet verdragen:
18 doden, schade f 60.000,- .
De eigenaar belandde met vergiftigingsverschijnselen in het ziekenhuis.

Hier waren 18 stieren het slachtoffer. Straks kost een dergelijke stommiteit aan 18 mènsen
het leven.
Redaktie

oe tenen ~uik

H. J, Overbeek te Hoenkoop (79).
Foto D. W. Langeveld.

Deze is al zeer oud. In zijn artikel " Ober die Fortpflanzung und Vermehrung der grossen
Wühlmaus" (Nachrichten über Schädlingsbekämpfung, 14, 3, 90-193; 1939) geeft He rf s
een reproduktie ervan uit het boek van C h. Rei c hardt, dat in 1755 verscheen onder
de weidse titel: ,,Land- und Gartenschatzes sechster Teil, worinnen vom Hopfenbaue wie
auch von den vornehmsten Blumen-Gewächsen, desgl. von Yertilgung der schädlichen
Thiere und Ungeziefer auf den Äckern und in den Gärten gehandelt worden".

Brokje verleden

WO€lRat en tenen Çu1k
Een effectieve methode om woelratten (Arvicola terretris L.) in waterrijke milieus weg te
vangen, is die met behulp van de fuik. Men kent hiervan 2 typen:
1. Die van metaalgaas: heeft 2 openingen en vangt dus naar beide kanten. De openingen
van de trechters moeten juist onder de waterspiegel liggen.
2. De fuik, gevlochten van wilgentenen: deze vangt slechts in één richting en de romp
dient zich geheel onder water te bevinden, daar de gevangen dieren zich anders snel
weer een weg naar de vrijheid knagen.
Daar het aantal personen dat in ons land tenen korven met de hand vlecht, in de loop
der jaren tot twee is gereduceerd (een van hen ziet U bezig op pag. 11), is dit wellicht
een gerede aanleiding voor een korte terugblik in de historie. We beperken ons daarbij
tot 2 facetten: de ouderdom van de tenen fuik en afbeeldingen van woelratten daterend uit
de 16e-19e eeuw.
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De tenen fuik
uit het boek van
Ch. Reichardt.
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