Voorplaat:
Bruine rat (Rattus norvegicus) als inklimmer.

Bestrijding van insecten
in en om menselijke behuizingen
Ir. A. J. Ophof,
Inspecteur Volksgezondheid i.a.d., belast met de ongediertebesmjding.

Inleiding
De noodzaak van identificatie

Als wij een bestrijdingsactie tegen een bepaald, ons overlast bezorgend insect gaan organiseren, is het doel toch altijd om met de minst mogelijke moeite en kosten en de minste last
en risico's voor ons zelf en onze omgeving, een volledig en permanent resultaat te bereiken;
een gerichte bestrijding dus. Vóór alles zullen we de bron van de plaag moeten opsporen
en deze zo mogelijk opruimen. Is dit niet mogelijk, dan zullen we ons moeten beraden in
welk levensstadium het insect het beste te bestrijden is.
Zowel het opruimen van de bron van de plaag, alsook het toepassen van de meest geschikte
bestrijdingswijze, is alleen mogelijk als wij ons nauwkeurig op de hoogte stellen van de
levenswijze van het betreffende insect. Daarvoor is het nodig dat we precies vaststellen
met welke insectensoort we te doen hebben.
Voordat wij een bestrijdingsactie beginnen is het dus noodzakelijk de identiteit van het ons
belagende insect vast te stellen.
Het grijpen naar een willekeurige spuitbus met een of ander insecticide om te trachten de
aanwezige exemplaren te doden, heeft geen zin en levert onnodige risico's op voor degene
die de spuitbus gebruikt, maar ook voor zijn omgeving.
Bovendien zal in vele gevallen blijken dat het gebruik van een insecticide geheel onnodig is.
De bestrijding

Bij de bestrijding van ongedierte in het algemeen en dus ook bij die van lastige insecten,
onderscheiden wij twee soorten van bestrijdingsmaatregelen, nl.
a. wering sm a at reg e 1en, die ten doel hebben het milieu voor het insect ontoegankelijk of onleefbaar te maken;
b. ver de I ging sm a at reg e Ie n, die ten doel hebben de aanwezige individuen te
doden.
Weringsmaatregelen

Overname van artikelen of gedeelten daarvan slechts na toestemming van de redaktie.
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De aanwezigheid van een bepaalde diersoort betekent, dat ter plaatse het milieu voldoet
aan de eisen die deze diersoort eraan stelt om zich te kunnen ontwikkelen en dat de dieten
daar. kunnen komen. Deze eisen zijn: de aanwezigheid van voldoende schuil- en nestelgelegenheid en van voldoende voedsel en vooral wat betreft de insecten, dat er ter plaatse
een geschikte temperatuur en luchtvochtigheid heersen.
Is het milieu geschikt voor een bepaalde diersoort, dan komt die zich er vroeg of laat
vestigen, als daartoe de gelegenheid bestaat.
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Past men uitsluitend verdelgingsmaatregelen toe om de aanwezige individuen te doden en
laat men verder de toestand onveranderd, dan zal op den duur dezelfde diersoort zich daar
weer vestigen en zal men dus opnieuw een verdelgingsactie moeten ondernemen met alle
daaraan verbonden bezwaren. De resultaten van een dergelijke actie zonder meer zijn dus
steeds tijdelijk.
Alleen wanneer een verdelgingsactie gevolgd wordt door maatregelen die het milieu voor de
betrokken diersoort onleefbaar maken (weringsmaatregelen), bereikt men permanente
resultaten. In vele gevallen zal blijken dat alleen reeds het treffen van weringsmaatregelen
voldoende is om van de overlast van ongedierte verlost te worden, zodat van het gebruik
van verdelgingsmiddelen (in dit verband insecticiden genoemd) afgezien kan worden. Dit
betekent een groot voordeel, zoals hieronder uiteengezet zal worden.
Bezwaren tegen het gebruik van insecticiden
Behalve dat het gebruik van insecticiden zonder meer, steeds maar een tijdelijk resultaat
geeft, zijn er nog andere bezwaren tegen het gebruik van deze bestrijdingsmiddelen.

A. ALLE INSECTICIDEN ZIJN IN MEER OF MINDERE MATE GIFTIG VOOR
MENS EN HUISDIER
Dit betekent dat toepassing ervan altijd een zeker risico met zich meebrengt, niet alleen
voor degene die het insecticide toepast, maar ook voor zijn omgeving: andere mensen,
kinderen en huisdieren. Met het gebruik van deze bestrijdingsmiddelen brengt men vergif
in ons directe leefmilieu. Dit vergif kan, vooral als men persistente vergiften gebruikt, nog
geruime tijd in het milieu aanwezig blijven.
Men onderscheidt bij de beschikbare insecticiden nl. twee groepen en werkzame stoffen, die
een overgang vormen tussen deze twee groepen:
a. insecticiden die, nadat zij verspoten zijn, in betrekkelijk korte tijd hun werkzaamheid
verliezen doordat zij, onder invloed van licht, lucht, vocht en andere oorzaken, ontleden in onwerkzame, voor het milieu niet bezwaarlijke verbindingen;
b. insecticiden die een residu achterlaten, dat nog lang, soms maanden, onveranderd en
dus werkzaam blijft of die op hun beurt moeilijk afbreekbare, voor het milieu ongewenste afbraakproducten doen ontstaan. Insecten die met dit residu in aanraking komen, sterven dus nog lang nadat gespoten is. Deze giften worden persistente giften genoemd.
De toepassing van persistente insecticiden lijkt erg aantrekkelijk. Immers een eenmalige
toepassing lijkt voldoende om nog lange tijd daarna tegen het optreden van een plaag
gevrijwaard te zijn. De consequenties zijn echter de volgende.
In de eerste plaats blijft een dergelijk vergif geruime tijd in ons directe leefm ilieu, zo lang
soms, dat men allang vergeten is dat men een persistent vergif heeft gebruikt. Men loopt
de kans dat men er op bijzonder onaangename wijze aan herinnerd wordt. Bij aanwezigheid van kleine kinderen en huisdieren is het gebruik van persistente vergiften extra gevaarlijk.
In de tweede plaats blijft de te bestrijden insectenpopulatie lange tijd in contact met het
vergif, hetgeen de kans op het optreden van resistentie verhoogt. Het vergif wordt t.o.v. het
insect onwerkzaam, niet omdat het ontleedt, maar omdat het insect resistent wordt.
Vermijd dus zo mogelijk het gebruik van persiste~te insecticiden.
Persistente vergiften worden ook gebruikt in insectenwerende lakken. Vermijd dus eveneens
het gebruik daarvan als ook minder persistente middelen tot een goed resultaat kunnen leiden, zeker in woonruimten of ruimten waar regelmatig mensen komen.
Is het gebruik van insecticiden om welke reden dan ook niet te vermijden, wees er dan zo
zuinig mogelijk mee.
Neem nauwkeurig kennis van de op het etiket van de verpakking vermelde waarschuwing
en handel dienovereenkomstig. Volg ook nauwkeurig de gebruiksaanwijzing op, waardoor
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het ns1co, verbonden aan het gebruik, zo veel mogelijk wordt beperkt. Gebruik het
bestrijdingsmiddel nooit voor een ander doel dan waarvoor het volgens het etiket is toegelaten.
'Bewaar restanten:
1. n o o i t anders dan in de originele verpakking;
2. n o o i t in dezelfde kast waar levensmiddelen worden bewaard;
3. a 1tijd buiten het bereik van kinderen;
4. zo enigszins mogelijk achter slot.
Dit geldt voor particulieren. Ontsmetters e.a. zijn v e r p 1ic h t tot het bewaren van
bestrijdingsmiddelen achter slot.
B. RESISTENTIE
Een ander bezwaar tegen het gebruik van insecticiden is het feit dat er steeds vroeg of laat
resistentie tegen kan ontstaan. Onder resistentie verstaat men het verschijnsel dat, waar
een bepaalde insectensoort in een bepaald object met een gegeven insecticide goed verdelgd
kan worden, na enige tijd dit insecticide geen effect meer heeft op deze soort. Is een
insectenpopulatie eenmaal resistent geworden tegen een bepaald insecticide, dan strekt deze
resistentie zich vaak ook uit tot andere insecticiden uit geheel andere groepen van chemische verbindingen.
Gebruik dus nooit te lang eenzelfde insecticide in een bepaald object doch wissel tijdig met
een insecticide uit een andere groep verbindingen.
Tenslotte nog een opmerking.
Behalve het bovenstaande is er nog een ander aspect verbonden aan het gebruik van insecticiden in het algemeen.
Het insecticide doodt in vele gevallen niet alleen het insect, dat wij willen bestrijden, maar
ook zijn parasieten (de natuurlijke vijanden), de bondgenoten dus in onze strijd. Het gevolg
hiervan kan zijn dat waar deze natuurlijke vijanden gedood zijn, het insect een extra kans
krijgt zich ongehinderd te vermenigvuldigen en zich tot een plaag te ontwikkelen, in welk
geval mèt het gebruik van insecticiden het paard achter de wagen is gespannen.
Geen preventieve bespuitingen
Van sommige zijden wordt ook de methode van preventieve bespuitingen met persistente
insecticiden gebruikt om insectenplagen bv. van kakkerlakken te voorkomen. Deze
methode moet ten stelligste ontraden worden.
In de eerste plaats wordt daardoor het milieu onnodig lang belast met vergiften. In de
tweede plaats werkt het gebruik van preventieve bespuitingen met persistente vergiften het
ontstaan van resistentie in de hand zoals hierboven reeds is uiteengezet. Het gevolg is dat
er van de preventie vaak niet veel terecht komt en er dus op den duur toch een plaag ontstaat.
Men zit dan echter met een plaag van tegen bepaalde insecticiden resistente insecten, met
alle technische moeilijkheden daaraan verbonden voor de bestrijding.
De enig juiste methode om insectenplagen te voorkomen is het treffen van alle uitvoerbare
weringsmaatregelen en het waakzaam blijven.
Mocht er dan om welke reden ook, toch een plaag dreigen te ontstaan, neem dan onmiddellijk de geëigende maatregelen, zonodig met een gericht en voorzichtig gebruik va n, liefst
niet persistente, insecticiden.
Samenvatting
Het bovenstaande samenvattend kunnen wij stellen:
Het zwaartepunt bij de insectenbestrijding in en om de woning en andere gebouwen moet
liggen in het treffen van weringsmaatregelen, die voorkomen dat er een gunstig milieu voor
de insecten wordt geschapen en die de Qetreffende ruimten zoveel mogelijk ontoegankelijk
maken.

25

Preventie van insectenplagen moet eveneens bestaan uit het treffen van bovengenoemde
maatregelen.
Preventie van insectenplagen door toepassing van persistente insecticiden, belast het milieu
onnodig, is nauwelijks werkzaam en moet daarom ontraden worden.
De toepassing van insecticiden bij de insectenbestrijding moet worden beschouwd als een
verwerpelijke, doch in de praktijk niet altijd te vermijden aanvullende methode, zowel om
redenen van milieu-hygiënische aard alsook om technische redenen.
De Bestrijdingsmiddelenwet
De handel in en het gebruik van bestrijdingsmiddelen zijn gebonden aan de regels gesteld
door de Bestrijdingsmiddelenwet van 12 juni 1962, gepubliceerd in het Staatsblad No. 288
met het daarbij behorende Bestrijdingsmiddelenbesluit van 25 juli 1964 (Staatsblad No. 328)
en de Bestrijdingsmiddelenbeschikking van 4 augustus 1964 No. J 2114 (Staatscourant
28 augustus 1964 No. 167).
Hieronder volgen enige van de belangrijkste artikelen voor de gemeentelijke ongediertebestrijders.

Paragraaf I van de wet. Begripsomschrijvingen.
ARTIKEL 1. l. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaa n onder bestrijdingsmiddel: elke stof en elk mengsel van stoffen, alsmede micro-organismen en virussen, bestemd om te worden gebruikt
bij:
a. het bestrijden of afweren van dieren, welke schade kunnen aanrichten aan planten en delen van planten;
b. het bestrijden van de verwekkers van plantenziekten;
c. het bestrijden van onkruiden;

d. het doden van loof en het tegengaan van ongewenste groei;
e. het regelen of bevorderen van de groei van planten of delen van planten, voorzover niet zijnde meststoffen in de
zin van de Meststoffenwet 1947:
f. het bestrijden of afweren van uitwendige parasieten van dieren.
2. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt onder bestrijdingsmiddel mede verstaan
elke stof en elk mengsel van stoffen alsmede micro-organismen en virussen, bestemd om te worden gebruikt bij:
a.' het bestrijden of afweren van dieren, welke schade kunnen aanrichten aan plantaardige voortbrengselen, voorzover
niet zijnde delen van planten, als bedoeld in het eerste lid, onder a;
b. het tegengaan van bederf van plantaardige voortbrengselen;
c. het bestrijden of afweren van dieren of micro-organismen in de huishouding, in gebouwen, of in en op voer-,
vaar- of vliegtuigen;

3. Het verbod van het eerste lid geldt niet voor het verkopen en in voorraad hebben elders dan in winkels, op
markten of op enige andere voor het publiek toegankelijke verkoopplaats van bestrijdingsmiddelen, welke kennelijk
bestemd zijn voor uitvoer of doorvoer.
4.

Het verbod van het eerste lid geldt niet voor het gebruiken van een bestrijdingsmiddel in de huishouding.

Volgens lid 2 moet dus ieder toegelaten middel op het etiket voorzien zijn van de naam
van het middel alsmede het nummer van de toelating. Ieder middel dat op het etiket geen
toelatingsnummer draagt, is dus onwettig in de handel.
Daarnaast eist artikel 4 van de Bestrijdingsmiddelenbeschikking dat op de verpakking o.m.
nog vermeld wordt:
a. de naam van de fabrikant, importeur of handelaar die de toelating heeft aangevraagd of als het middel ambtshalve is toegelaten, de naam van degene die het middel in het verkeer brengt;
b. de naam van de werkzame stof(fen) en het gehalte daarvan;
c. het doel waarvoor het middel bestemd is, de toepassingsmogelijkheden en de volledige gebruiksaanwijzing;
d. als het middel beperkt houdbaar is, vermelding van de uiterste gebruiksdatum.

Niettemin blijft de gebruiker verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan volgens artikel 13
lid 3 van de wet, dat o.m. zegt:
,,Een ieder is verplicht t.a.v. bestrijdingsmiddelen, ledige verpakkingen en resten van bestrijdingsmiddelen een zodanige zorgvuldigheid in acht te nemen, dat geen gevaar ontstaat voor de mens of voor dieren, welker instandhouding
gewenst is".

Verder betekent lid 4 dat, in tegenstelling met het gebruik van bestrijdingsmiddelen buiten
de huishouding, een huishoudmiddel dat bv. in wezen bestemd is voor de verdelging van
vliegen, desgewenst gebruikt mag worden voor de verdelging van bv. mieren.
Maar de verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen daarvan voor de omgeving blijft bij
de gebruiker (artikel 13 lid 3).
Het bovenstaande vloeit ook voort uit artikel 10 van de wet, waarbij het verboden is een
bestrijdingsmiddel te gebruiken tegen ander ongedierte dan waarvoor de toelating is verleend en waarbij ook gesteld wordt dat dit niet geldt voor huishoudmiddelen.
Artikel 12 zegt:

d. het behandelen van gebruiksartikelen ter bestrijding of afwering van dieren of micro-organismen;
e. het door behandeling van planten, grond of water bestrijden of afweren van dieren, welke ziekten kunnen veroorzaken bij de mens of dieren, welker instandhouding gewenst is.

1. Het is verboden aan personen beneden de leeftijd van zestien jaar bestrijdingsmiddelen te verkopen, voor welke
krachtens artikel 5, derde lid, of artikel 9, derde lid, is voorgeschreven, dat de giftigheid moet worden aangeduid
door middel van een doodshoofd.

3.

2. Het is verboden de in het vorige lid bedoelde bestrijdingsmiddelen te verkopen aan personen, die niet in het bezit
zijn van een daartoe door Onze betrokken Minister aangewezen legitimatiebewijs, tenzij de koper aantoont, dat hij
de handel in bestrijdingsmiddelen uitoefent. Aangewezen zullen worden legitimatiebewijzen, waaruit blijkt, dat de
houder een beroep uitoefent, hetwelk het gebruik van in dit artikel bedoelde bestrijdingsmiddelen meebrengt.

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder:

a. ,.verkopen ..: verkopen, afleveren, te koop of in ruil aanbieden alsmede uitdelen;

b. ,,in voorraad hebben": aanwezig hebben op terreinen of in ruimten in gebruik bij fabrikanten, importeurs of
handelaren in landbouwondernemingen in de zin van het lnstellingenbesluit Landbouwschap of in bosbouwondernemingen in de zin van het lnstellingenbesluit Bosschap;
c. ,,verpakking": de verpakking, waarin een bestrijdingsmiddel aan of ten behoeve van een gebruiker wordt afgeleverd. of welke daartoe is bestemd.
4.

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder:

Onze betrokken Minister":
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3. Het is aan anderen dan de houder der in het tweede lid bedoelde legitimatiebewijzen verboden de in het eerste lid
bedoelde bestrijdingsmiddelen te gebruiken.
4. Het bepaalde in het tweede en derde lid geldt niet ten aanzien van middelen ter bestrijding van schadelijke knaagdieren, waarvan door een aanduiding op de verpakking blijkt, dat deze voor gebruik in de huishouding zijn bestemd.

a. voor wat betreft de bestrijdingsmiddelen, bedoeld in het eerste lid: Onze Minister van Landbouw en Visserij in
overeenstemming met Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid;
b. voor wat betreft de bestrijdingsmiddelen bedoeld in het tweede lid: Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid in overeenstemming met Onze Minister van Landbouw en Visserij.

Wat betreft de in bovenstaand artikel bedoelde legitimatiebewijzen zegt artikel 22 van de
Bestrijdingsmiddelenbeschikking:

5. Onze betrokken Minister kan bij in de Staatscourant bekend te maken beschikking deze wet ten aanzien van bepaalde bestrijdingsmiddelen of groepen van bestrijdingsmiddelen buiten toepassing verklaren.

wezen:

Paragraaf 2. De toelating van bestrijdingsmiddelen.
ARTIKEL 2. 1. Het is verboden een bestrijdingsmiddel te verkopen, in voorraad te hebben of te gebruiken, waar•
van niet blijkt, dat het ingevolge deze wet is toegelaten.
2. Voor de toepassing van het eerste lid gelden als toegelaten: bestrijdingsmiddelen, op de verpakking waarvan
de naam van een toegelaten middel en het nummer van de toelating zijn vermeld.
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1.

Als legitimatiebewijzen in de zin van artikel 12, tweede lid, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 worden aange-

a. een bewijsstuk, waaruit kan blijken dat de houder over het lopende jaar of het daaraan voorafgegane jaar onderworpen is aan een heffing van het Landbouwschap of het Bosschap;
b. een bewijs van lidmaatschap over het lopende jaar van:
Je. het Koninklijk Nederlands Landbouwcomité;
2e. de Christelijke Boeren- en Tuindersbond;
3e. de Katholieke Nederlandse Boeren- en TuinsJersbond, of van een bij een van deze organisaties aangesloten
regionale of plaatselijke organisatie;
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4e. de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren;
5e. de Bond van agrarische loonbedrijven in Nederland;
6e. de Federatie van land- en tuinbouwwerktuigen exploiterende coöperaties;
c. een uittreksel uit het handelsregister waaruit blijkt, dat betrokkene het beroep uitoefent van:
Ie. bloemist of hovenier;
2e. zuiveraar;
3e. aannemer van bouwwerken;
d. door de bevoegde districtsbureauhouders van de Stichting tot uitvoering van landbouwmaatregelen afgegeven
bewijzen in de gevallen waarin de betrokkene over geen legitimatiebewijs kan beschikken.
2. De in het eerste lid, onder c, aanhef en 3e genoemde legitimatiebewijzen strekken slechts als bewijs, dat de houder
een beroep uitoefent, dat het gebruik van houtconserveringsmiddelen medebrengt.

onze
1

1

1

muizen

9

3. De in het eerste lid genoemde legitimatiebewijzen strekken niet als bewijs, dat de houder een beroep uitoefent,
dat het gebruik van cyaanwaterstof, giftige cyaanverbindingen of stoffen, die giftige cyaanverbindingen kunnen opleveren, ethyleenoxide en gasmengscls, waarin ethyleenoxide aanwezig is, methylbromide, methallylchloride en
chloorpikrine, fosforwaterstof en stoffen, welke fosforwaterstof kunnen opleveren.
4. Als legitimatiebewijs, waaruit blijkt, dat de houder een beroep uitoefent. hetwelk het gebruik van__ een of meer in
het derde lid genoemde bestrijdingsmiddelen meebrengt, gelden uitsluitend daartoe strekkende bewtJzen, afgegeven
door of namens de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (thans de Minister van Sociale Zaken; red.).

De gemeentelijke ongediertebestrijders vallen onder het gestelde in c 2.
Van belang is verder artikel 2 van het hierboven bedoelde besluit dat zegt:
1. Het is verboden bestrijdingsmiddelen in voorraad te hebben of te verkopen anders dan in de verpakking, waarin
zij voor de eerste maal hier te lande in het verkeer zijn gebracht.
2. Onze betrokken Minister kan bij in de Staatscourant bekend te maken beschikking van het in het eerste lid
gestelde verbod met betrekking tot bij zijn beschikking daartoe aangewezen bestrijdingsmiddelen vrijstelling verlenen.

Artikel 8 van het Bestrijdingsmiddelenbesluit verbiedt om bestrijdingsmiddelen in voorraad
te hebben of restanten van bestrijdingsmiddelen of ongereinigde verpakkingen te bewaren
anders dan in een uitsluitend voor dit doel gebezigde bewaarplaats.
De artikelen 9 en 10 stellen de eisen vast waaraan zo'n bewaarplaats moet voldoen, o.a.
dat deze doelmatig moet zijn ingericht, geventileerd en van deugdelijke constructie en in
goede staat van onderhoud en in zindelijke toestand.
.
Voorts dat de bewaarplaats met een deugdelijk slot afgesloten moet zijn in de tijden, dat
daarvan geen gebruik wordt gemaakt. Aan de buitenkant moet de bewaarplaats voorzien
zijn van een goed leesbaar opschrift, luidende: ,,Bestrijdingsmiddelen" en een afbeelding
van een doodshoofd van tenminste 60 cm hoog.
In de bewaarplaats mag niet worden gerookt en er mag geen open vuur aanwezig zijn
(artikel 11 ).
(N.B. Een bestrijdingsmiddelenopslagplaats behoeft een vergunning volgens de Hinderwet).
In artikel 5 van het Bestrijdingsmiddelenbesluit wordt onderscheid gemaakt tussen A- en
B-middelen die op de verpakking resp. de onderstaande afbeeldingen moeten dragen,
terwijl de bestrijdingsmiddelen, bestemd voor de
bestrijding van knaagdieren in de huishouding,
tevens moeten voorzien zijn van de hoofdletter H.

Hierboven zijn slechts enkele punten aangeroerd van de wetgeving. Het verdient aanbeveling om zich een exemplaar, zowel van de wet als van het_ besluit_~n de b~~chikk_ing aa~
te schaffen en van de inhoud nader kennis te nemen. E.e.a. 1s verknJgbaar b1J de mtgevenJ
van de Staatsdrukkerij, Den Haag.
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AARDMUIS
(Microtus agrestis L.)

Areaal, biotopen
De aardmuis is vrijwel over geheel Europa verspreid, tot ver in Rusland. In Scandinavië en
Engeland heeft hij voor een deel de plaats van de veldmuis (Microtus arvalis Pallas) ingenorr.en.
Dat hij ook op vrij grote hoogten kan leven, bewijzen het westen van centraal-Europa
- Oostzee tot Alpen - en zuid-west-Frankrijk, waar hij op ruim 2000 m in bossen en op
bergweiden wordt aangetroffen (Mohr, 1950), zelfs in dermate natte biotopen, dat ondergrondse nestbouw voor hem onmogelijk is.
..
In ons land zijn nagenoeg overal vondsten bekend, behalve vermoedehJk van de Waddeneilanden. De dichtheid is echter in het zuiden en oosten groter dan in de andere gewesten;
in het zuiden evenaart de populatiedichtheid hier en daar die van de veldmuis.
.
Geëigende biotopen van de aardmuis: lichte bossen met lage vegetatie, bosranden en gnenden met dichte ondergroei (gras, zegge). Verdwijnt de ondergroei uit deze biotopen, dan
kan hij er zich nauwelijks meer handhaven.
Van de grondwaterstand trekt hij zich weinig aan, zodat ook natte biotopen kunnen worden bewoond, o.a. langs verwaarloosde sloten.
De verblijfplaatsen van aardmuis en veldmuis zijn dus wel geheel verschillend van aard;
aanrakingsvlakken kunnen de slootranden vormen. In maximum jaren dringt de veldmuis
tijdelijk de aardmuisbiotopen binnen (Van Wijngaarden, 1956).

Uiterlijk; leefwijze
De aardmuis is groter en donkerder dan de veldmuis. Zijn rugkant is donker- tot zwartbruin, de onderzijde lichtgrijs tot grijs. De oren zijn tamelijk klein en in de overeind
staande vachtharen verborgen. Het dier heeft een lichaamslengte van 9,5-13,3 cm en een
staart van 2, 7-4, 7 cm; het aantal staartringen bedraagt 50-70.
Evenals de veldmuis legt hij een vrij uitgebreid looppadenstelsel aan, in de bodem of in de
vegetatie uitgeknaagd; de gangen vormen de verbinding tussen de holingangen. Op de kruispunten der paden treft men ook bij de aardmuis eetplaatsen aan waar resten van stukgebeten plantenmateriaal en uitwerpselen te vinden zijn; deze laatste zijn groen, spoelvorm1g
en ca. 1 cm lang.
Het nest kan, afhankelijk van de grondwaterstand, boven- of ondergronds worden aangelegd, bij voorkeur onder graspollen, boomstronken e.d.; de toegangen ervan hebben een
doorsnee van 2-3 cm. Bij bovengrondsê bouw vlecht de aardmuis van gras en mos veelal
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