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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RAYONINDELING
MUSKUSRATTENBESTR IJDERS

OVERZICHTSKAART VAN

PER 1 MAART 1977

IN DE PERIODE VAN

MUSKUSRATTENVANGSTEN
1 januari t/m december 1976

•
70

incidentele vangst

l::J

vangsten van minder dan
een rat per km 2

111

vangsten van meer dan
een rat per km 2
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(vervolg Rijksvangers)

BOEKBESPREKING

11. E. van Velthuizen
Droo Zuid 117
12. R. Hoeve
Zandstraal 42
16. W . Betzema
Dr. van Stratenweg 160
17. Th. van Stralen
Boudewijnstraat 15
18. J. J. Meijll
Schelphoekseweg 2
19. C. Hillebrand
Nieukerckestraat 38
21. P. C. M. Vlaming
Beukenlaan 15
22. H. M. M. de Vree
Past. Smuldersstraat 16
23. C. C. Pais
Middellaerstraat 9
24. E. Huisman
Prinsenpolderstraat 33
25. S. Minnen
Dr. Batenburglaan 189
26. H. C. Siemons
Hoogstratensebaan 33
27. J. C. Keustermans
Hoogstratensebaan 18
J. C. v.d. Westelaken 1)
Potgieterstraat 22
28. A. A. E. Jansen
Jupiterstraat 7
29. G. J. Willems
Noord 3
30. L. C. Wijlaars
Meijelsedijk 15
31. J. H. Rothman
Hoofdstraat 66
32. J. M. C. Nendels
Ortjensveldweg 3
1
) vervangt Keustermans tot ongeveer oktober 1977.

Duiven
Oosterhout (Gld)
Gorinchem,
Stad a / h Haringvliet
Poortvliet
Krabbendijke
St. Jansteen
Kloosterzande
Woensdrecht
Made (N.Br.)
Breda
Baarle-Nassau
Baarle-Nassau
Vlijmen
Hilvarenbeek
Wanroy (N.Br.)
Ospel (Gem. Nederweert)
Hoogeloon
Vlodrop

08367- 1555
08818- 622
01830- 24590
01871626
01662423
01134- 2142
01140- 3708
01148- 1492
01646- 3267
076-653223
04257- 9744
04257- 8171
04108- 4025
04255- 1562
08859- 1007
04951- 41451
04978539
04752- 2406

In de reeks Wetenschappelijke Mededelingen van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging verscheen in augustus 1977, nummer 121:
,,De luizen (Anoplura en Mallophaga) van zoogdieren in Nederland", geschreven door drs.
E. van den Broek (Zoöl. Lab., Universiteit van Amsterdam). Uitgave van bovengenoemde
vereniging - besteladres Bureau K.N.N.V. te Hoogwoud (NH), gironummer 13028. Prijs
f. 4,25; voor leden f. 3,50.
Aangezien de gemeentelijke diensten of bedrijven, die zich met de bestrijding van ongedierte
bezighouden af en toe geconfronteerd worden met klachten over insekten, die op zoogdieren
voor kunnen komen, is dit 32 bladzijden tellende boekje een interessante en goedkope bron
van informatie. Het zal voor de man in de praktijk veelal niet mogelijk zijn om met behulp
van dit boekje de verschillende soorten bloedzuigende en bijtende luizen, waartoe ook de
hoofdluis behoort, op naam te brengen. Daartoe kan men desgewenst. een beroep doen op
onze afdeling.
Over de levenswijze, de verspreiding op de gastheer, de voortplanting, e.d. (maar niet over
de bestrijding!) van deze groepen uit het insi:ktenrijk kan men daarentegen interessante gegevens
aantreffen.
Ir. B. T. Bosman.

PROVINCIALE VANGERS
1. S. Garst
2. G. Warntjes
4. J. Folkers
6. S. Dijkstra
7. W. Dam
13. P. R. van Malsen

Zijlweg 1
Remmersweg 23
Musselweg 124
Achterweg 51
Gravinnewei 24
Veldweg 1

14. G. J . J . van Halen
15. C. Rietveld
20. L. P . van Kruijssen

v.d. Valkbouwmanlaan 47
Noordzijde 96 I
Nieuwstraat 78

Usqert
Finsterwolde
Mussel
Damwoude
Terhorne
Maurik
(Post Ravenswaay)
Woerden
Noordeloos
Sluis

wetenschappelijke mededelingen K.N.N. V.

059940511105668-

M. 121 - _ ,..,

,m

4261
2551
538

03452334
03480- 15803
01838- 2020

DE LUIZEN (ANOPLURA EN MALLOPHAGA)
VAN ZOOGDIEREN IN NEDERLAND

Meldingen

Wie wil weten of hij een kans(je) maakt een muskusrat te zien, kan zich oriënteren op de
overzichtskaart van in 1976 gedane muskusratvangsten. Wordt een rat waargenomen, zo groot
als een jonge poes met een tamelijk spitse neus en een dikke rolronde staart en een lichaam
van 20 à 25 cm, dan zal men te maken hebben met een bruine rat.
Is de rat zo groot als een jonge of volwassen poes en heeft hij tevens een stompe snuit en een
zijdelings afgeplatte " palingstaart", dan heeft men te maken met een jonge of volwassen
muskusrat (ook wel bisamrat genoemd).
Meldingen van gedodé of waargenomen dieren kunnen worden gedaan aan de bestrijder in
wiens rayon de vindplaats is gelegen. Bij inlevering van het dier bij de desbetreffende muskusrattenvanger kan een premie van f. 5,- in ontvangst worden genomen. Ook kunt u melding
doen bij de Technisch Inspecteur te Arnhem of de Directie Faunabeheer te Den Haag.
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Or,. E. VAN DEN BROEK

koninklijke nederlandse natuurhistorische vereniging
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