ningen onderling via de doorvoeropeningen van de centrale verwarmingsbuizen of andere
leidingen. Bij een kakkerlakkenbesmetting van een flatgebouw verspreidt deze zich vaak
in de eerste plaats in verticale en pas daarna in horizontale zin.
Aandacht verdienen eventueel aanwezige vuilstortkokers. Tenzij zeer goed onderhouden
en hygiënisch uitstekend verzorgd, vormen deze aantrekkelijke vestigingsplaatsen voor bedoelde insecten.
De vestiging van levensmiddelenbedrijven en in het bijzonder van restaurants, snackbars
e.d. op de begane grond onder woonflats, moet worden vermeden. Zij vormen in vele gevallen besmettingshaarden voor de daarboven gelegen woningen. Is de vestiging ervan niet
te vermijden, dan dienen alle mogelijke maatregelen te worden genomen om deze bedrijven
van de woonlaag te isoleren. Hierbij speelt een nauwkeurige afdichting van de plaatsen
waar leidingen door plafond of muren lopen, een zeer belangrijke rol.

onze
muizen

ROSSE WOELMUIS

d. Fabrieken
In fabrieken, vooral als daar levensmiddelen of veevoeders worden geproduceerd, dient
eveneens een strenge hygiënische discipline te worden gehandhaafd, ook op het terrein
van de fabriek.
Een kakkerlakkenplaag begint in een fabriek als regel in de kantine. Hier zal dus een regelmatige controle moeten plaats hebben, evenals in de bijbehorende keuken. De koffie-automaten bv. bieden een uitstekende schuilplaats: gunstige temperatuur en voldoende voedsel.
Van belang zijn ook de kleerkasten: in de overalls en normale kleding moeten geen voedsel
of voedselresten aanwezig zijn. Vaak ook is het lokaal waarin de douches zijn ondergebracht, een goede schuilplaats voor de kakkerlakken.
Voor het overige zij verwezen naar het gestelde over ziekenhuizen.
e. Eengezinswoningen
Ook hier begint als regel de plaag in de keuken, terwijl soms ook de badkamer een goede
schuilplaats kan vormen voor de kakkerlakken.
Na hetgeen hierboven is opgemerkt, zal het duidelijk zijn welke maatregelen genomen moeten worden om een plaag tegen te gaan.
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(Clethrionomys glareolus Schreber)

Areaal, biotopen
De verspreiding van deze muizensoort is in Europa hoofdzakelijk beperkt tot het centrum
met de grenzen Noord- en Oostzee in het noorden, Pyreneeën en Alpen in het zuiden.
Buiten Europa komt ze alleen nog voor in het aangrenzende gebied van Azië.
Ook in ons land is de rosse woelmuis algemeen bekend, uitgezonderd op de Waddeneilanden.
Zijn biotopen variëren van open terreinen (bv. open bossen met dicht onderhout: dekking)
en de duinstreek tot plekken vrij diep in bossen, behalve naaldhout; vereiste is wel dat deze
plaatsen niet te droog of te warm zijn. Voorkeur genieten humusrijke milieus en herbeboste percelen in struikhoogte. Grienden, bosranden en parken worden eveneens betrokken,
mits die niet te veel zon ontvangen. Dichte bossen en het open veld (wei- en bouwland)
daarentegen schuwt het dier, ofschoon Mohr (1954) deze verblijfplaatsen wel kent, nl. in
Sleeswijk Holstein.
Weinig preferentie hebben voorts drogere bosjes op zandgrond en bermen van cultuurterreinen (Van Wijngaarden, 1961).
Uiterlijk en leefwijze
Het dier is slanker dan de veldmuis (Microtus arvalis Pallas) en heeft veel grotere oorschelpen en ogen. Met andere woelmuizen heeft het echter de stompe kop gemeen. De rugzijde
is opvallend rosbruin tot donker roodbruin, de buik grijsachtig wit. Duidelijk tweekleurig
is ook de staart: boven donkerbruin, onder lichtgrijs. Bij een lichaamslengte die varieert
van 7.1-13.4 cm, is de staart ongeveer half zo lang; aantal staartringen ca. 80, meer dan
bij de veldmuis (55-80), wiens staart plm. l / 3 van de lichaamslengte bedraagt.
Het menu van de rosse woelmuis is in hoofdzaak plantaardig: groene plantendelen, gras,
wortels, knollen, knoppen, vruchten, zaden, noten e.d.
Mede op grond van de gebitskenmerken (de kiezen, aanvankelijk open, bezitten bij de volwassen muis 2 wortels) en de proeven van Von Wrange! op laboratoriumdieren (1939),
rubriceert men thans algemeen de rosse woelmuis onder de omnivoren (alleseters), al blijft
plantaardige kost de hoofdschotel. Von Wrange! slaagde erin zijn proefdieren aan het nuttigen van insecten (en hun poppen), wormen, kikkers, vogeltjes e.d. te wennen. Ook Van
Wijngaarden (1961), Keilbach (1966) e~ Schindler (1969) vermelden insecten als secundaire
menu bestanddelen.
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Schade rosse woelmuis.
Behalve goed klimmen (uitzondering bij woelmuizen) en zwemmen, kan de rosse woelmuis
ook uitstekend graven. Hij graaft meer nesten dan de bosmuis (Apodemus sylvaticus L.)
en volgens Löhrl doet hij dat grotendeels met zijn gebit. Von Wrange! echter, die een speciale studie van de rosse woelmuis maakte, meent dat kop en voorpoten bij het graven het
meest actief zijn ( 1939).
Hoewel hij op de grond minder snel is dan de veldmuis, gaat het klimmen in bomen hem
bijzonder vlot af, vaak tot 10 m hoog en springend van tak op tak. De staart fungeert
daarbij als steun.
Het nest kan zowel onder- als bovengronds worden aangelegd; in het eerste geval treft men
het onder boomstronken of stenen aan en het is dan omgeven door een wijdvertakt en vrij
ondiep gangenstelsel, enkele cm onder de bodem. Het kogelronde nest heeft een doorsnee
van 10- 20 cm en ligt 40-50 cm diep. Bovengrondse nesten zijn meestal bolvormig en op
vochtige plaatsen van hooi vervaardigd. Het dier verblijft in de gangen direct om het nest,
de overige gangen dienen als jachtgebied (o.a. insecten). Wintervoorraden, vnl. bestaande
uit zaden (hazelnoten), worden opgeslagen in een kamer van het hol of - goed afgedekt bovengronds. Een winterslaap houdt de muis niet.
Afwijkend van het algemene oordeel dat de rosse woelmuis een schemeringsdier is, kwam
Von Wrange! door waarnemingen tot de conclusie dat het dier ook overdag actief kan zijn.
Osterman (1956), Saint Girons en Durup (1962): 's zomers activiteit in avond en nacht,
's winters overdag.
De actieradius van de muis bedraagt gemiddeld ca. 590 m 2 , maximaal 1600 m2 (K ulicke,
1962).
In de wintermaanden brengt hij wel eens een bezoek aan onze woningen.
Voortplanting en schade

Rechts: Wi/getenen waarvan de bast is
afgeknaagd.
Onder: Aangetaste appeltak.

1

1

Het wijfje werpt ten hoogste 5 maal 's jaars, na een draagtijd van 20-21 dagen, gemiddeld
5 naakte, blinde jongen. Reeds na een week zijn deze echter behaard en enkele dagen later
kunnen ze normaal zien. Volwassen zijn ze na 6 weken, 3 à 4 weken later geslachtsrijp. De
dieren bereiken een leeftijd van maximaal 2 jaar.
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Voor de nestbouw gebruikt moeder-muis droog gras, mos, boomschors e.d., terwijl ze het
interieur met fijn gras of mos bekleedt. Na de worp houdt ze het nest regelmatig schoon
en besteedt zij bijzonder veel zorg aan haar kroost.
Onder gunstige omstandigheden (klimaat, voedsel, dekking) kan het bij een reeds in
februari beginnende voortplanting, tot behoorlijke bestandsexplosies komen (Kulicke, 1960).
's Winters ontschilt de rosse woelmuis bij voedselschaarste diverse boomsoorten (bast van
coniferen, lariksen, wilgen, populieren e.a.), waarbij hoogten van 8-10 m kunnen worden
bereikt; ook de twijgen moeten het ontgelden. Het hout van de bomen blijft echter altijd
gespaard en daarop zijn de tandafdrukken vrij duidelijk zichtbaar (knaagsporen); ondergronds knaagt het dier niet. Ook in het veld kan schade worden aangericht; nesten van
kleine vogels worden evenmin ontzien: doden van de jonge bewoners, plundering van de
eieren.
Zoals boven is gezegd, kunnen gunstige omstandigheden een populatievermeerdering bevorderen. die speciaal voor de bosbouw minder prettige konsekwenties kan hebben.
Na dit in mineur getinte doopceel, mag één positieve eigenschap van de rosse woelmuis
niet onvermeld blijven: het consumeren, zij het dan in bescheiden mate, van schadelijke
insecten.
G. J. Pop

Knaagdierschade in jonge winteraanplant
populieren
De populier als cultuurgewas is momenteel o.a. zo aantrekkelijk omdat de teelt ervan
arbeidsextensief is. Na het planten wordt de bodemvegetatie vrijwel met rust gelaten, meestal wordt er alleen nog wat snoeihout op gedeponeerd. Tot het z.g. ,,sluiten" van de aanplant kunnen hier bijzonder gunstige levensomstandigheden ontstaan voor enkele kleine
knaagdiersoorten. De soorten, die als potentiële beschadigers van populieren in aanmerking komen, zullen wij" hieronder in het kort bespreken.

Woelrat (Arvicola terrestris L.).
De woelrat leeft grotendeels ondergronds en is in de lager gelegen gebieden gebonden aan
water. Vanuit sloten, beken, moerassen etc. worden gangen gegraven naar de cultuurgewassen.
De eerste schadegevallen vinden wij dan ook meestal dicht bij het water, later ook verder
daarvan verwijderd.
De schade wordt ondergronds toegebracht door het afknagen van de wortels van planten
gedurende de winter of het vroege voorjaar, dus wanneer voor de woelrat het voedsel
schaars is.
Het constateren van de schade gebeurt meestal veel later in een drogere periode van het
jaar, als de bomen gaan kwijnen resp. afsterven. Bij grotere populieren komt vaak het omwaaien van randbomen voor omdat de wortels geheel of grotendeels ontbreken.
Duidelijk zichtbaar is de schade in de eerste 5 tot 7 jaar na aanplant. Daarna kan ook beschadiging voorkomen, maar die valt dan meestal niet zo op.
In hooggelegen gebieden zoals de heuvels van Limburg, de Wageningse Berg en de Grebbeberg, komt een aangepaste z.g. droge vorm voor van de woelrat, die ook wel het Schermantype wordt genoemd. De schade veroorzaakt door deze, niet aan water gebonden vorm, 1s
vrijwel identiek aan die van de watervorm.
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Veldmuis (Microtus arvalis Pallas).
Van ~e veldmuis is bekend, dat onder gunstige omstandigheden periodiek, om de drie jaar,
plaagiaren kunnen ontstaan.
Door extreem afwijkende klimaatsomstandigheden kan de populatieopbouw vertraagd of
afgebroken worden, waardoor soms onregelmatigheden in de periodiciteit kunnen ontstaan.
Tot ~u toe zijn __vooral de komkleigronden va n ons land bekend als typische plaaggebieden.
Er z1Jn natuurhJk veel meer mogelijkheden.
A. v~n ~ijngaarden noemt een drietal condities die voor de vorming van een muizenplaag
vereist z1Jn:
1. Er m_oeten in een _bepaald gebied voldoende, zeer ruige wegbermen of soortgelijke begroenngen aanwezig zijn om de muizen in minimumjaren overlevingskansen te bieden.
2. Er moeten weinig verzorgde met gras begroeide gebieden aanwezig zijn om een eventueel geboorteoverschot van de primaire biotoopterreinen op te nemen.
3. Van de in 2 genoemde gebieden moet een bepaald minimum aaneengesloten oppervlak
aanwezig zijn of dicht bijeen liggen.
Veldmuizenschade bestaat uit het afknagen van de bast van de bomen, vaak tot op het
hout. Meestal wordt de beschadiging bovengronds gevonden op de grens van bodem en
lucht.
In de herf~~, winter of het vroege voorjaar (voedselschaarste) kunnen wij schade verwachten, waarbij -~ooral de schade, aangericht onder een langdurig sneeuwdek (geringde bomen)
funest kan ZIJ n.
Op gronden waarop weinig bodembewerking wordt toegepast (bermen, grienden en grasland) ontstaat m plaagiaren een veel hogere populatiedichtheid - en is de kans op schade
groter - dan op gronden waarop regelmatig bodembewerking wordt toegepast (bouwland
boomgaarden). Vrijwel uitsluitend in plaagjaren, bij uitzondering in de herfst daarvóór'
kunnen veldmuizen schadelijk optreden.
'

Aardmuis (Microtus agrestis L.).
De aardmuis is nauw verwant aan de veldmuis.
Ook bij _de aard_muis kunnen met 3-jaarlijkse perioden plaagjaren optreden. Zelfs het schadebeeld 1s praktisch identiek aan dat van de veldmuis. Vaak komt het dan ook voor dat de

Veldmuis
(Microtus
arvalis Pallas)
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