De wezel Mustela nivalis L.
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Vrouwelijke bruine ratten die in het laatste sta-
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de bruine rat

De uitwerpselen van de wezel zijn klein, langge-
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rekt en sterk gedraaid met een puntig uiteinde.
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Ze zijn 3 mm dik en 3 - 6 cm lang. In verse staat

Uitgeverij, Utrecht, 1994.

hebben ze een zwarte kleur en zijn ze glanzend
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tot teerachtig. Deze uitwerpselen worden met de
tijd grijsachtig en droog-vezelig. De inhoud van de
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dium van hun dracht zijn, vertonen alle symptonen en gedragingen die gericht zijn op de inrich-
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Summary

ting van een nest waar zij hun nageslacht kunnen
verzorgen. Zo beginnen zij bijvoorbeeld naarstig

Female brown rats have a habit of

naar nestmateriaal te zoeken. Ook de ratten die

us i ng all kinds of soft materials for

in het laboratorium van de afdeling Bestrijding

interior decoration of their nests i n

van Dierplagen zijn gehuisvest doen dit. Daarom
krijgen de vrouwelijke ratten als zij drachtig zijn

uitwerpselen bestaat hoofdzakelijk uit haren en

en dr. A. Scheygrond.

botjes van woelmuizen die 8 5% van hun menu

Uitgeverij W.J. Thieme, Zutphen 1943.

nat u ral habitats as well as under

omvatten. Bij het ontbreken van woelmuizen eten
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Nestzorg

Zoogdieren van de Benelux, Herkenning en

labo r atory circums t ances. In order

hooi en papiersnippers in de kooien aangeboden.

de wezels bosmuizen en kleine vogeltjes . Ook

onderzoek 1986.

to deceive predators the entrance

Ook wordt er in hun kooi een houten kistje

worden er kikkers en insekten gegeten.

Jeugdbondsuitgeverij (N.J. N.).

of the nest is concealed w i th hay or

geplaatst om hen schuilgelegenheid te bieden.

dots of grass.

Van deze kistjes blijft af en toe niet veel over,

A.E. Brink.

vanwege de knaagdrift van de ratten .
Al vrij snel nadat het nestmateriaal is aangeboden, begint het wijfje eerst met het aftasten van
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hooi door bruine rat verzameld voor nestmateriaal (foto A.E. Brink)
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papier, stro, hooi, houtkrullen, isolatiemateriaal

De bosmuis,

Land - en tuinbouwprobleem

en plastic.

Regelmatig krijgt onze Afdeling van vooral platte-

een schadelijke
Nestbouw

landsgemeenten, vragen over problemen met
bosmuizen in bloemen-, planten- en groentekas-

Een specifiek gedrag in de vrije natuur in verband

muizesoort!!!

sen . Ook op landbouwpercelen en in plantenkas-

met nestbouw is graven. In slootkanten kun je op
ruime afstand van de waterspiegel holingangen

jes van hobbyïsten doen zich vergelijkbare proble-

S ummary

men voor. Daarom dit verhaaltje over het

vinden met altijd een zandklep ervoor. Een rat

voorkomen van en de schade door de bosmuis in

graaft met beide voorpoten. Als er een hoeveel-

Every now and then municipal pest

heid zand is losgewerkt. wordt dit onder de buik

control technicians receive

land- en tuinbouw.

doorgeschoven en met de achterpoten naar bui-

complaints about damage caused by

De bosmuis is door zijn grote improvisatie- en

ten gewerkt. Op deze manier krijg je plateau- of

the woodmouse (Apodemus

aanpassingsvermogen een muizesoort die zich in

ho/ingang verstopt door middel van

klepvorming.

sy/vaticus L . ) in green - houses .

ons land op allerlei plaatsen kan vestigen, zowel

papiersnippers (foto A.E. Brink)

Als de rat haar gang en nestkom heeft u itgegra-

Field crops also are subject to their

in bebouwing, als op plaatsen met bebossing en
op de open akkers van de polders. In tegenstel-

ven wordt de nestkom bekleed met nestmateri-

activities. Under certain

aal. In de meeste gevallen zal dat gras zijn. Ook

circumstances we may call them

ling tot de huismuis komt hij minder algemeen in

het aangeboden nestmateriaal. Daarna begint zij

bij deze vorm van nestbouw zie je als je goed

pests .

gebouwen voor.

het aangeboden materiaal te verslepen naar het

oplet dat de gang met een zogenaamde humus-

Enkele veel voorkomende streeknamen van deze

onderkomen, in dit geval het houten kistje, waar

prop wordt afgesloten. De humusprop bestaat

muis zijn: springmuis, springer, langstaart, lang-

zij op haar eigen manier een keurig nest zal

meestal uit vochtig in elkaar gedraaid gras.

steert, griloog. De Groningers noemen hem

maken om er haar jongen in te werpen.

springmoes, de Friezen gaven hem de naam haz-

Sommige wijfjes die al vaker jongen hebben

A.E. Brink.

zemus. We hebben het nog steeds over de bos-

geworpen, zullen hun nest en vooral de nestin-

muis (Apodemus sylvaticus L.).

gang, aan de buitenzijde verstoppen onder een
berg materiaal dat op dat moment voorhanden is.

In Dierplagen en Milieu is in de afgelopen jaren

Dit om eventuele belagers te misleiden.

door onze Afdeling regelmatig gepubliceerd over
de bosmuis, over voorkomen, schade en bestrij-

Bij vrij levende ratten die op erven of in gebou-

ding.

wen hun nestelplaats kiezen kan je ditzelfde

De bosmuis kan in de tuin- en akkerbouw voor

gedrag waarnemen. Ook daar zullen de bruine rat-

problemen zorgen. In de bloementeelt onder glas

ten een nestplaats zoeken op een voor hun

zijn het vooral de anjers en gerbera's die wel

geschikte plaats en deze dan vol slepen met

eens een prooi zijn van bosmuizen. Bij de anjers

nestmateriaal. Dat kan bijvoorbeeld bestaan uit
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bosmuis (foto R. Riemer - Wageningen)
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