SPITSMUIZEN

Resultaten

Voor de resultatenmeting kan het interessant zijn verslag te leggen van de actie en de gegevens te
vergelijken met die van voorgaande jaren.
Daartoe zou het volgende moeten worden vastgelegd:
- alle klachten van overlast, telefonisch of schriftelijk;
- het aantal bezoeken dat per adres moet worden afgelegd;
- de werkwijze die is gevolgd, hetzij een verdelgingsactie of een advies tot het nemen van
maatregelen of inschakeling van een andere instantie;
- de hoeveelheid gebruikt lokaas per object;
- de beschikbare mankracht en eventueel extra ingezet personeel van andere afdelingen;
op welke wijze de instructie van extra personeel plaats vond;
welke knelpunten werden ondervonden bij de uitvoering (geen toegang verkregen, geen
medewerking, niet opvolgen van advies, etc.) of de organisatie;
welke resultaten zijn geboekt;
op een kaart alle meldingen en behandelde objecten aangeven, zodat zgn. ,,hot spots"
worden gesignaleerd;
op welke wijze voorlichting is gegeven aan het publiek (persbericht, gemeentelijk voorlichtings blad, huis-aan-huis-folder, etc.);
of de uitvoering van de verdelgingsactie kosteloos is en of dit is gepubliceerd.
Op die wijze kan een inzicht worden verkregen in de activiteiten van de ongediertebestrijding,
de effectiviteit en het effect van publiciteit op de bestrijding.
Ook de afdeling Bestrijding van Ongedierte te Wageningen is zeer geïnteresseerd in deze
verslagen en stelt het zeer op prijs te zijner tijd een kort verslag van u te ontvangen omtrent de
gevoerde actie.
Afdeling Bestrijding van Ongedierte.

(Fam. Soricidae)

Soorten

De familie der spitsmuizen heeft in Nederland een vijftal vertegenwoordigers uit de geslachten
Neomys, Sorex en Crocidura:
de waterspitsmuis (Neomys fodiens Pennant) - donker leikleurig, soms vrijwel zwart;
onderzijde variabel, gewoonlijk wit, grijs of zo donker, dat het dier éénkleurig is; staart
éénkleurig;
de bosspitsmuis (Sorex araneus L.) - pels gewoonlijk driekleurig, boven donker- tot
zwartbruin, zijden gewoonlijk lichter bruin, onderzijde grijswit; staart tweekleurig;
de dwergspitsmuis (Sorex minutus L.) - pels nimmer driekleurig, lichter dan de bosspitsmuis;
staart tamelijk dicht behaard, onduidelijk tweekleurig;
de veldspitsmuis ( Crocidura leucodon Hermann.) - donker grijsbruin, onderzijde scherp
afgezet van de bovenzijde, bruin-geelachtig wit; staart tweekleurig;
de huisspitsmuis (Crocidura russula Hermann.) - bovenzijde bruingrijs, lichter en rosser dan
bij de veldspitsmuis, onderzijde geelachtig grijs, niet scherp afgezet tegen de bovenzijde; staart
. onduidelijk tweekleurig.
Bouw en gewoonten

TWEESNIJDEND

In één van de z.g. groothuishoudens in ons land, waar in de keuken de maaltijden voor de
inwonenden worden bereid, is een flinke broodsnijmachine in gebruik. Deze machine wordt zeer
intensief gebruikt, onder meer om dagelijks brood te snijden. Bij een bezoek aan dit groothuishouden door de heer D. P. Kempe, één van onze voorlichtingsambtenaren, naar aanleiding
van een klacht over overlast van ongedierte werd ontdekt dat het dagelijks gebruik van dit
snij-apparaat zich uitstrekte tot bewoning. Een stel muizen had nl. volijverig zijn domicilie in de
machine gekozen en daar hun nest gebouwd.
Redactie.
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Spitsmuizen tonen uiterlijk grote overeenkomsten met muizen, maar onderscheiden zich
duidelijk door de vorm van de kop. De schedel is smal, spits (bijna kegelvormig) toelopend
zonder jukbeenderen. De snuit steekt ver vóór de sikkelvormige snijtanden uit en is spits
toelopend en slurfvormig.
De grootte varieert mede afhankelijk van de soort van 5 tot 9 cm. De kort behaarde staart is
ongeveer de helft tot 3/3 van de lichaamslengte. De vacht is sterk glanzend en de aan de zijkant
gelegen muskusklieren zijn vooral bij de mannetjes zichtbaar.
De poten zijn kort; het zijn echter gewone looppoten. De uitwendige oren zijn zichtbaar, maar
klein en meestal in de vacht verborgen. Zij kunnen door een klepje worden afgesloten. Het
gehoor is zeer goed ontwikkeld. Vooral zachte ritselende geluiden worden heel goed
waargenomen; op lawaai reageren zij niet. Tastzin en reuk zijn eveneens goed ontwikkeld. De
ogen zijn klein en van weinig betekenis. Spitsmuizen vinden hun weg en foerageren bijna
uitsluitend met behulp van reuk- en tastorganen (borstels op de snuit).
De uiteinden van tanden en kiezen van Sorex- en Neomyssoorten zijn granaatrood, die van
Crocidurasoorten zijn geheel wit. De kiezen zijn puntig voor het doorbijten van insektenpantsers.
Spitsmuizen zijn vlugge en beweeglijke diertjes die zich springend en " lopend" verplaatsen
(muizen bewegen zich vaak huppelend). Zij zwemmen goed en vooral de waterspitsmuis zwemt
zeer veel en duikt en loopt onder water. De veld- en huisspitsmuis zijn wat minder beweeglijk.
Spitsmuizen zijn nachtdieren, maar zijn soms ook wel overdag actief, zelden in de ochtenduren.
Ze brengen een zacht piepend, fluitend of tjilpend geluid voort.
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.Biotoop en verspreiding

Het biotoop van de meeste spitsmuissoorten komt vrijwel overeen.
In het algemeen zijn de dieren te vinden in ruig, gedekt terrein: kreupelhout, struikgewas,
bosranden (niet in het eigenlijke bos), droge weilanden, ook wel in tuinen; de bosspitsmuis ook
in moerasland, bos en duin. De waterspitsmuis is sterk aan water gebonden en kiest dan min of
meer rustig water. Spitsmuizen hebben onderaardse holen, die zij zelf vaak onder boomwortels
graven, ook maken zij gebruik van muizenholen of mollengangen.
De dwerg-, bos- en waterspitsmuis zijn in heel Nederland te vinden. De veldspitsmuis wordt
uitsluitend in het zuiden van Nederland aangetroffen en de huisspitsmuis in het grootste deel van
ons land, behalve in de noordelijke provincies en op de Wadden; plaatselijk veel in het oosten en
zuiden, en in Zuid-Limburg vrij talrijk.
Voortplanting
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Huisspitsmuis. Op de onderste foto is heel duidel(ik de slurfachtige snuit
te zien.

Spitsmuizen leven op zichzelf. Mannetje en wijfje maken ieder een eigen nest. In de paartijd
kunnen zij elkaar gemakkelijk vinden door de muskusgeur die zij afgeven. De geurklieren
liggen bij de staartwortel, bovendien heeft het mannetje aan de zijkant van het lichaam nog
meer, tevens zichtbare, klieren.
De paartijd ·schijnt niet aan een bepaald jaargetijde te zijn gebonden; de huisspitsmuis
bijvoorbeeld krijgt wel jongen in de winter. Een winterslaap wordt voor zover bekend niet
gehouden.
2 tot 4 keer per jaar worden ongeveer 4 tot 6 jongen geworpen die binnen het jaar geslachtsrijp
zijn. Als het nest wordt verstoord, versleept de moeder de diertjes in de bek. Een veld- of een
huisspitsmuis vertrekt in zo'n geval in "ganzenmars" met de jongen achter zich aan. Deze bijten
zich vast in rugvel of staart van de moeder en de resp. voorganger en vormen zo een ketting, die
ook bij het nemen van hindernissen intact blijft.

Sporen

Omdat spitsmuizen zulke lichte kleine diertjes zijn , zijn hun voetafdrukken in de regel
onduidelijk. De afdrukken met 5 tenen onderscheiden zich van die der muizen, die namelijk 4
teenafdrukken van de voorpoot vertonen, de Se teen is rudimentair, zit hoger aan de poot en
maakt dus geen afdruk. De voetafdruk van de voorpoot van de spitsmuis is ongeveer 0,8 cm, van
de achterpoot 1,5 cm ( ongeveer even groot als van de huismuis).
De uitwerpselen van spitsmuizen bestaan overwegend uit resten van insekten; zij zijn aan één
uiteinde puntig en zijn donkerbruin of zwart van kleur door de glinsterende resten van
insektenpantsers. De grootte varieert van 2-4 mm, de dikte van 1- 2 mm.
Vaak worden dode spitsmuizen gevonden waarbij kan worden geconstateerd dat niet aan de
dieren gegeten is. De jager, hetzij kat, hond, marter, vos of roofvogel, heeft het dier dan voor een
gewone muis aangezien en na constatering van zijn vergissing het dier verder onaangeroerd laten
liggen. Veel dieren hebben een hekel aan het naar muskus ruikend afscheidingsprodukt uit de
klieren van de spitsmuis. Uilen eten de spitsmuizen echter graag. Resten van schedels, etc. in
braakballen tonen aan dat b.v. de ransuil deze diertjes eet en de kerkuil heeft zich zelfs op hun
vangst gespecialiseerd. Een onderzoeker heeft in 742 haarballen van de kerkuil 1646 schedels
van spitsmuizen gevonden.
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Voedsel

Spitsmuizen zijn felle roofdieren die zich met dierlijk voedsel voeden. De prooi wordt met de bek
gegrepen. Bewegende prooidieren drukken zij met de voorpoten tegen de grond.
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Zij voeden zich met instekten en hun larven (emelten, meelwormen, etc.), wormen, kleine
gewervelde dieren zoals muizen, kleine slakjes, soms spinnen. De bosspitsmuis en de huisspitsmuis eten ook wel zaadkorrels. De waterspitsmuis eet naast genoemd voedsel ook waterdieren zoals kleine visjes, schaaldieren en kikkers. In gevangenschap kunnen ze gemakkelijk met
vlees in leven worden gehouden.
De dieren zijn zeer vraatzuchtig en blijken zeer gesteld te zijn op variatie in hun voedselpakket.
Zij eten dagelijks ongeveer de helft van hun gewicht aan voedsel en kunnen niet lang honger
verdragen; krijgen ze niet voortdurend voedsel, dan zijn ze binnen korte tijd dood.

PISSEBEDDEN
Pissebedden (zeer verwarrend ook keldermot, steenrnot, steenluis ofplatte zeug genoemd) zijn
geen insekten, doch behoren tot de klasse der kreejiachtigen of schaaldieren of Crustacea,
waartoe ook kreeften, krabben en garnalen behoren en wel tot de orde der lsopoda
(geliïkpotigen).

Geen bestrijding, doch wering
Alle spitsmuissoorten komen wel eens in huis voor, maar de huisspitsmuis relatief vaker dan <le
andere soorten.
Zij veroorzaken in huis geen schade en vormen géén enkel gevaar voor de gezondheid van mens
en huisdier.
Daar zij insekten als prooidieren hebben, vervullen zij duidelijk een nuttige functie. Zij dienen
derhalve niet te worden bestreden. Daar zij een onaangename geur verspreiden en vrij veel
lawaai kunnen maken boven plafonds e.d., worden zij in huis als ongewenst ervaren. Men kan de
diertjes dan wegvangen met een vangkooitje, dat met vlees is beaasd en ze dan elders in park of
bos deponeren.
Om te voorkomen, dat ze het huis binnen kunnen komen dienen dezelfde maatregelen te worden
genomen als bij de wering van ratten en muizen (zie Rat en Muis van oktober 1975).
Door het treffen van genoemde weringsmaatregelen zal het probleem binnen vrij korte tijd zijn
opgelost.
A. Balkstra.

Enkele soorten
In ons land komen 6 verschillende families van pissebedden voor, die elk weer een aantal
soorten tellen.
De meest voorkomende soort Porcel!io scaber Latr. behoort tot de familie der Porcellionidae,
waarvan in Nederland 12 soorten zijn vertegenwoordigd. Een andere veel voorkomende
soort, Porcel/ionides pruinosus Brandt, behoort eveneens tot deze familie.
Andere bekende pissebeddensoorten zijn o.a. Oniscus asel/us L. (fam. Oniscidae) en Armadillidiurn vu/gare Latr. (fam. Armadillidiidae). Laatstgenoemde familie heeft het vermogen zich tot
een kogel op te rollen. De genoemde soort houdt van zonnige en droge plaatsen.

Uiterlijk
Pissebedden zijn vrij platte, ovaalvormige dieren. Zijn zijn voorzien van 2 korte "binnenste"
antennen en 2 relatief grote "buitenste" antennen. Op de kop zitten 2 tamelijk grote, bij sommige
soorten samengestelde, donkere ogen. Het tussenstuk (borststuk of pereion) bestaat uit 7
duidelijk zichtbare segmenten, die elk 2 poten dragen. Dit in tegens telling tot insekten, waarbij
de 3 paar poten paarsgewijs aan het uit één deel bestaande borststuk of thorax zijn bevestigd.
Het achterstuk (achterlijf of pleon) bestaat uit 6 segmenten met aanhangsels.
De monddelen vertonen een grote overeenkomst met die van de bijtende insekten; met deze
monddelen kunnen de dieren kleine stukjes plantaardig voedsel afbijten en kauwen.
De segmenten van het achterlijf zijn gevormd tot kieuwen die zorgen voor de zuurstofvoorziening.
D e kleur van pissebedden kan tamelijk grote variaties vertonen; Porcellio scaber is geelachtig
met zwarte vlekken; Porcellionides pruinosus paarsbruin met een blauw-grijze "zweem";
Oniscus asel!us grijs met onregelmatige lichtere vlekken en Arrnadillidiurn vu/gare is vaak
donkergrijs van kleur.
De grootte van volwassen exemplaren van de verschillende pissebeddensoorten ligt veelal tussen
12 en 18 mm.
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Levenswijze
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Omdat pissebedden een beperkte mogelijkheid hebben om vocht in het lichaam vast te houden,
hebben zij een omgeving met een hoge luchtvochtigheid nodig. Gebleken is echter dat zij in water
niet kunnen leven. Wordt de vochtigheid door zware regenval te groot, dan verlaten ze hun
verblijfplaatsen, op zoek naar een voor hen gunstiger omgeving. Zo kunnen ze soms in aantallen
tegen buitenmuren en beplanting worden aangetroffen.
Pissebedden leven bij voorkeur op donkere en vochtige plaatsen. In het vrije veld leven zij onder
stenen, onder schors van bomen, onder gevallen bladeren, in vermolmd hout, voorts in
mestvaalten op de boerderij, vuilnisbelten, composthopen, onder houtstapels en dergelijke.
In huis kunnen ze voorkomen in vochtige kelders en opslagplaatsen waarin plantaardig
materiaal te vinden is, zoals aardappelen, bloembollen, knollen, e.d .
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