onze
muizen
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NOORDSE WOELMUIS
(Microtus oeconomus Pallas)

Links: uitgegraven nest Paravespula vulgaris. Rechts: raten in het nest.
Foto's Rijksinstituut Natuurbeheer, Arnhem.

Streeknamen: rattekop, rottekop (Friesland), zeemol (Texel)

van nieuwe nesten en kolonies wordt tegengegaan.
De enige afdoende wijze om van een wespenplaag af te komen is het opzoeken van de
nest c n. Heeft men een nest gevonden, dan kan men twee methoden toepassen, nl.:.
a. tegen de invliegopening de mond van een spuitbus met insecticide zetten en een flmke
iloeveelheid van de vloeistof in het nest spuiten;
b. om het risico te ontlopen door wespen te worden aangevallen die misschien uit een
andere (niet opgemerkte) opening naar buiten komen, kan men de in- en uitvliegopeningen
bestuiven met een royale hoeveelheid insecticidepoeder (methoxychloor, lindaan, carbaryl,
propoxur e.a.). Heeft men de beschikking over een stuifapparaat, des te beter, want dan
kan men het poeder wat dieper in het nest stuiven.
Het effect van deze methode bestaat daarin dat de binnenkomende wespen in aanraking
komen met het dodelijk poeder, dat aan de lichaamsbeharing blijft zitten en zodoende in
het nest wordt gedragen. Daardoor wordt zowel het broed als de koningin vergiftigd en
zal het volk geheel uitgeroeid worden. Binnen 24 uur zijn als regel alle wespen verdwenen.
Het stuiven geeft in het algemeen beter resultaat dan het spuiten en wordt dan ook aanbevolen boven het spuiten.
De behandeling van het nest kan 's avonds geschieden, als alle wespen binnen zijn, maar
beter nog 's morgens vroeg, als de dieren als gevolg van de morgenkoelte nog weinig actief
zijn. Tracht men echter het nest midden op een warme zomerdag te behandelen, dan zal
men ongetwijfeld worden aangevallen door de dieren.
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Areaal en biotoop
Area a 1. Noord-Europa, West-Europa (in Duitsland alleen ten oosten van de Elbe)
Noord-Azië, Alaska, West-Canada en enkele geïsoleerde gebieden: Oostenrijk, Hongarije en
Nederland. Deze z.g. relict-arealen hebben nl. geen verbinding met het hoofdareaal (Rörig,
1910; Zimmermann, 1942; e.a.).
In ons land komt de Noordse woelmuis hoofdzakelijk in het westen en noordwesten voor,
o.a. ook op Texel en Noord-Beveland. Het Nederlandse areaal is door een uitgestrekt gebied, nl. tot de Elbe, gescheiden van het hoofdareaal.
Pas in 1881 werd de Noordse woelmuis door Jentink in onze fauna opgenomen. Volgens
Maitland zou het dier in 1898 een plaag hebben veroorzaakt bij Langedijk (N.H.).
Op Texel is hij de enige woelmuissoort en tot 1944 was hij dit eveneens op Schokland, van
waaruit hij zich in de Noordoostpolder verspreidde, zelfs nog gedurende de drooglegging.
Biotoop. Vochtige milieus zoals slootoevers, moerassen, laaggelegen weiden, lichte
bossen (wilgen, elzen).
Uiterlijk en leefwijze

De rattekop is in Nederland één der grotere woelmuizen met een lichaamslengte van 11.214 cm en een staart van 4.5-5.8 cm, die 60-80 ringen telt. De gemiddelde achtervoetlengte bedraagt 2 cm.
De bovenzijde van het dier is donkerbruin, de buik donkergrijs; ook de staart is tweekleurig. De Noordse woelmuis bezit een brede kop, stompe snuit en korte oren.
Oppervlakkig gezien zou hij kunnen doorgaan voor een grote veldmuis (Microtus arvalis
Pallas). Er zijn echter verschillen. De lichaamslengte van de veldmuis is 9.5- 12 cm, die
van de staart 3-4.5 cm en van de achtervoet 1.5 cm, terwijl hij lichter getint is. Daar evenwel in rattekoppopulaties nogal eens lichter gekleurde exemplaren voorkomen, kan de
gelijkenis met de veldmuis zo frappant worden, dat wellicht slechts de gebitskenmerken
uitsluitsel kunnen geven.
Ook bestaat een zekere overeenkomst met de aardmuis (Microtus agrestis L.), doch deze
is wat lichter van kleur en groter, terwijl' de kop minder breed is.
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Foto
A. Balkstra.

Het gangenstelsel van de Noordse woelmuis, eenvoudig van constructie en beslist niet wijdvertakt, ligt vrij dicht onder het bodemoppervlak, in tegenstelling tot dat van de veldmuis,
dat tot 60 cm diep kan gaan. Bij het graven creëert hij hoopjes aarde van 15-20 cm doorsnee. Is de bodem tè vochtig, dan worden de nesten bovengronds gemaakt. Aangezien onze
woelmuis groter van omvang is dan z'n collega veldmuis, zijn de holingangen (muizengaten)
groter en de gangen uiteraard breder, nl. 6-6.5 cm. In de gangen legt het dier ruimten aan
die de familie tot woon- en voorraadkamer dienen.
Hoewel doorgaans in vochtige milieus verkerend, zal de Noordse woelmuis in water zelden
meer dan "pootjebaden".
Op het menu staan oliehoudende zaden, wortels, groenvoer, schors, rietspruiten en biezen.
Voortplanting. Na een draagtijd van ca. 3 weken werpt het wijfje tussen april en september
3- 4 maal gemiddeld 3-8 jongen, die blind worden geboren, doch na 9 - 10 dagen over
een uitnemend gezichtsvermogen beschikken.
In het wild kan de Noordse woelmuis een leeftijd van maximaal 2 jaar bereiken.
De angstroep van de rattekop lijkt op die van de aardmuis (Microtus agrestis L.), doch
i.p.v. diens langgerekte kraakgeluiden, uit de Noor z'n angst in korte stoten (Frank, 1953).

Foto
A. Balkstra.
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DE RECREATIERAT

Ratten als ongewenste recreanten op campings, openluchtbaden e.a. open recreatieterreinen

De bruine (riool-)rat die zich op campings ere. ophoudt, kan zich vaak net als de recreant
in een eldorado wanen. Hij dient vooral wegens het gevaar voor de gezondheid te worden
geweerd. Hij kan echter worden bestreden met nauwgeze11e hygiëne en door permanente
voerplaatsen met lokaas uit te zetten.

Foto A. Balkstra.

De naam "oeconomus" is ontstaan toen men ontdekte dat de Siberische vorm aanzienlijke
wintervoorraden aanlegt. In de 2e helft van de I 8e eeuw was hij nl. bij de Toengoezen, een
Mongoolse volksstam, inderdaad van economisch belang: men voedde zich 's winters onder
meer met de door de muizen gehamsterde voorraden.
Over het volproppen van de voorraadkamers met reservevoorraden voor de winter, is in
West-Europa niets bekend (Mohr, 1954; e.a.).

Verdringing op Noord-Beveland
Over de migratie van veldmuizen (Microtus arvalis) op Noord-Beveland en als gevolg daarvan de gedeeltelijke verdringing van de Noordse woelmuis, heeft M. A. J. Po e Ie n als
praktikant van de Middelbare Bosbouw- en Cultuurtechnische School te Arnhem, in 1974
een verslag gepubliceerd, waaraan het volgende is ontleend.
Op Noord-Beveland is de Noordse woelmuis voor het eerst waargenomen door Wilmink
(1944- 1949) aan de hand van analyses van uilenbraakballen. Van Wijngaarden stelde de
soort definitief vast in I 959, toen hij er 28 ving. Veldmuizen werden er voo rdien echte r niet
gevangen.
De migratie van veldmuizen, als gevolg waarvan de Noor uit bepaalde biotopen verdreven
werd, is begonnen in oktober 1962 toen Noord-Beveland via twee dammen verbonden
werd met het vasteland: de Zandkreekdam en de Veerse Gatdam. Aanvankelijk verliep de
migratie zeer langzaam want eerst in oktober 1967 bleek dat veldmuizen de brug in de
Zandkreekdam waren overgetrokken en de bermen van de noordelijke oprit bezet hadden.
Bij de Veerse Gatdam zette de migratie in zodra de vegetatie zich op de bermen van de
dam begon te ontwikkelen. Waar in 1965 de Noordse woelmuis de dam nog geheel bezette,
bleek 2 jaar later (oktober 1967) de dam volledig door veldmuizen te zijn bewoond. In de
volgende paar jaar was de migratie uitgebreid tot dijken, slootkanten en verder in het land
gelegen wegbermen. Uit het in 1970 en 1974 verrichte klapvallenonderzoek werd echter
duidelijk dat de Noordse woelmuis met behulp van bepaalde factoren weliswaar goed weet
stand te houden , doch niet bij machte is de migratie van de veldmuis een halt toe te roepen.
G. J. Pop
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Campings, hengelsportplaatsen, watersportcentra, kinderboerderijen, openluchtbaden en
a llerhand openluchtrecreatiegebieden zijn zee r kwetsbaar, omdat de ratten tot deze terreinen vrijelijk toegang hebben. De recreant moet, om de komst van zulke ongenode gasten
te voorkomen, zorgen dat er voor de ratten geen aanlokkelijke omstandigheden ontstaan.
Voedselresten, patat- of broodzakjes e.d. dienen te worden opgeruimt.
De verdelging, die noodzakelijk is als de ratten zich reeds op het terrein bevinden, kan het
beste worden uitgevoerd door een speciaal daarmee belast persoon die tevens een opleiding
daarvoor heeft gehad.

Via het water
Ratten zijn altijd op zoe k naar voedsel en vanwege hun snelle aanwas naar nieuw terrein.
Daarbij verplaatst de rat zich graag door het water, onder dekking van de walkant en
vanaf de kant of vanuit de lucht moeilijk te zien. Dreigt er gevaar dan duikt hij onder,
want ook onder water toont hij zich een uitstekend zwemmer.
Dat de ratten zich graag door het water verplaatsen, blijkt uit een proef met een ring van
vaste voerplaatsen. In een sloot die de grens vormde van het te beschermen object, waren
op regelmatige afstanden in de oevers buizen met lokaas ingegraven. Alleen op die plaatsen
waar kruispunten van sloten waren, dus daar waar de sloten als een toevoerweg naar het
object leidden, werd het lokaas opgenomen (zie tekening pag. 14).

Ongezond water
Het zwemmen in open water of openluchtbaden die met open water in verbinding staan,
kan gevaar opleveren door besmetting met de ziekte van Weil. Plaatselijk tot 35% van de
bruine ratten is besmet met de bacterie die deze ziekte veroorzaakt, zonder dat de dieren
zelf daar hinder van ondervinden. Alleen al de aanwezigheid van ratten in de nabijheid van
dergelijke objecten is verdacht. Men dient dus het risico te voorkomen dat er besmette
ratten onder de gesignaleerde dieren zijn en men moet dus zo snel mogelijk de nodige
maatregelen nemen.
Niet alleen het water vormt een mogelijke besmettingsbron, ook drassige waterkanten van
plassen, sloten, e.d. vormen een gevaar als de ratten daar geürineerd hebben. Dus recreanten met blote voeten en ook hengelaars kunnen slachtoffers worden. Wat voor open water
geldt, gaat in zekere zin ook op voor geïsoleerd water, kampeerterreinen e.d . want ook hier
kunnen ratten zich vestigen als de omstandigheden dat toelaten als gevolg van nonchalance.
Beroepsvissers en recreërende hengelsporters lopen ook gevaar te worden besmet met de
ziekte van Weil. In door ratten besmet water kan de vis op de schubben drager zijn van de
ziektekiemen, zodat de visser deze bij het vangen van de vis aan de handen kan krijgen
en besmetting via huid of slijmvlies kall' plaatsvinden.
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