Muizenvoerkistjes (niet verven!)

De voerkistjes kunnen volgens de afgebeelde tekening worden vervaardigd van hout, dat niet
mag worden geverfd of geïmpregneerd. De openingen aan voor- en achterzijde zijn hoog
uitgespaard om verspreiding van het lokaas tegen te gaan, tevens dwingt het de muizen in het
kistje te klimmen, waar ze zich veilig voelen. Indien plaatsing van de kistjes in kleine ruimten
moeilijkheden oplevert kan één der openingen aan de korte kant worden gemaakt. Het maken
van grote aantallen muizenvoerkistjes kan eventueel worden uitbesteed aan een sociale
werkplaats.
Zoek?

Moet er worden gewerkt in grote objecten, waar de kistjes in verschillende ruimten en op
uiteenlopende plaatsen moeten worden weggezet, dan kan men het nalopen (ter controle en zo
nodig aanvullen of verversen van het lokaas) vereenvoudigen door de kistjes doorlopend te
nummeren.
Het nummer en de plaats van de kistjes kan worden aangetekend op een plattegrond van het
object. Op die manier behoeft geen kistje over het hoofd te worden gezien.
Indien de mate van opname van het lokaas steeds wordt genoteerd op een overzichtje, zal
eventueel kunnen blijken, dat het aanbeveling verdient op een bepaalde plaats een aantal kistjes met lokaas bij te plaatsen.
Nader advies

Desgewenst wil de betrokken voorlichtingsambtenaar van onze afdeling u ter plekke gaarne
nader van advies dienen.
A. Balkstra.
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Foto 1

foto 2 ♦ (foto's A. D. Bode).

VOEDSELVOORRAAD VAN EEN BOSMUIS
(APODEMUS SYLVATICUS L.)
Bosmuizen die in het algemeen iets groter zijn dan de grijze huismuis (Mus musculus L.),
zijn van deze gemakkelijk te onderscheiden. De vuilwitte tot lichtgrijze buikzijde en de
rugzijde die grijs- tot kastanjebruin gekleurd is, worden door een vaak oranje-bruine scheidingslijn gemarkeerd.
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Gezien zijn voorkeur voor bosranden met dichte ondergroei, open bosplekken met struikgewas, ,,lichte" bossen, korenvelden en ook wel de zeeduinen, kunnen we dit goed klimmende
en springende diertje overal verwachten in met bomen en struiken voorziene tuinen, die aan
bovengenoemde gebieden grenzen.
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Hij graaft een soms tot 1 m diep gangenstelsel met 2 of 3 ingangen, nestruimte en een
voorraadkamer.
Hoofdzakelijk leeft de bosmuis van noten en zaden, die hij ook wel in de voorraadkamer
opslaat.
Indien zijn voedselvoorraden opraken, komt hij, op zoek naar voedsel - meestal later in het
jaar dan huismuizen - woningen binnen. Als hij dan bijvoorbeeld vruchten vindt, knaagt hij
deze open om de pitten te kunnen nuttigen. Een treffend voorbeeld van bosmuizenactiviteit
wordt hieronder beschreven.
Een bosmuis was reeds medio juni, tot enig ongenoegen van de eigenaar, in diens groentetuintje
bezig om zeer bijtijds zijn wintervoorraad aan te leggen. De eigenaar die een groot aardbeienbed
met een net tegen vogels had beschermd, moest bemerken dat de aardbeien toch voor een
gedeelte vroegtijdig werden geoogst.
De reeds rijpe rode vruchten werden her en der verspreid , aangevreten teruggevonden.
Vermoedelijk werden de rijpe zaadjes uit de vrucht gegeten.
De nog zeer onrijpe, groene aardbeien had de bosmuis echter verzameld in hoopjes van
enkele tientallen stuks (zie foto !). Sommige hoopjes waren met zand bedekt, waarbij een
enkele aardbei zichtbaar bleef (foto 2).
Het verdelgen van de bosmuizen zou in dit geval erg moeilijk ·zijn geweest, omdat het om
maar enkele exemplaren ging, die hun holletjes hadden gemaakt in de dichte onderbegroeiing.
Weringsmaatregelen zijn in zo'n geval grotendeels wel toepasbaar.
De begroeiing moet voor de bosmuizen onaantrekkelijk worden gemaakt door maaien en
verwijderen van hoog gras en door het hoger opsnoeien van struiken. Die keus laten we echter
graag over aan degene, die de overlast van bosmuizen ondervindt.
Om te voorkomen dat bosmuizen bij de winterdag " huis"-waarts gaan. gelden dezelfde
weringsmaatregelen als voor andere ratten en muizen.
(Gepubliceerd in Rat en Muis: oktober '75 - wering van ratten en muizen; december '72 bosmuis; mei ' 73 - bosmuis en grote bosmuis (Apodemus flavicollis Melchior).)
A.D. Bode,
voorlichtingsambtenaar Afdeling
Bestrijding van Ongedierte.

MUSKUSRATTENBESTRIJDING
Adreswijziging.

De redaktie kwam in het bezit van een schrijven van de Commissie Muskusrattenbestrijding
met de volgende inhoud:
,,In overleg met de Commissie Muskusrattenbestrijding is als gevolg van een interne reorganisatie het correspondentieadres van de Commissie voornoemd met ingang van I juli 1977
gewijzigd.
Alle correspondentie het beleid van de Commissie betreffende dient te worden gericht aan:
de Secretaris van de Commissie Muskusrattenbestrijding
Ir. W. G. Bleijenberg
Rijkswaterstaat,
Koningskade 4,
'S-GRA VENHAGE. (070-264011 toest. 2141).
-

Correspondentie en andere contacten over alle zaken de praktische uitvoering van de
bestrijding betreffende, dient te worden gericht aan:
Directie Faunabeheer,
Ministerie van Landbouw en Visserij,
Bezuidenhoutseweg 73,
'S-GRAVENHAGE. (070-793811).

-

Het kantoor van de Technisch Inspecteur blijft:
de heer B. E. J. Litjens,
p/ a Rijksinstituut voor Natuurbeheer,
Kemperbergerweg 67,
ARNHEM. (085-452991)".

Nieuwe vangers

Sedert publikatie in Rat en Muis van juni 1976 van de namen van de Rijksmuskusrattenvangers, hebben zich een aantal wijzigingen voorgedaan.
Ondermeer is de indeling van de rayons gewijzigd door toetreding van een aantal provinciale
vangers. Hier volgt de gewijzigde naamlijst en kaart met de rayonindeling.

"OPGEBRUIKREGELING" INSEKTICIDEN
RIJKSVANGERS

Van de in het vorige nummer van Rat en Muis aangekondigde opsomming van insekticiden,
die na het vervallen van de toelating nog mogen worden gebruikt, kan voor wat betreft de
bestrijding van in huis voorkomende insekten een nadere specificatie achterwege blijven.
Na verificatie van het overzicht van uiterste verkoopdata voor verpakkingen, waarvan de
etikettering niet meer voldoet aan de inmiddels gewijzigde toelating, bleek dat het uitsluitend
bestrijdingsmiddelen betrof voor toepassing in land- en tuinbouw en veeteelt.
A. Balkstra.
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NAAM

ADRES

WOONPLAATS

TELEFOON

3. H. J. van Klinken
5. E. C. Stuij
8. A. van Merrebach
9. B. F. Zanderink
10. J. B. Reesink

Yoorstekamp 37
Dalerstraat 57
Eeckelhagen 78
Beverborgsweg 13
Morgenzonwe.g 118

Stadskanaal
Erm (Gem. Sleen)
Nunspeet
Beuningen (Post Denekamp)
Winterswijk

05990- 6282
05916- 1549
03412- 1529
05415- 451
05430- 6108
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