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

2 2

bosmuis (foto R. Riemer - Wageningen)
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ten ze eerst in de stelen klimmen . Bij de gerbera

In de akkerbouw richten bosmuizen schade aan

Onderzoek in laboratoria in Duitsland en in Dene-

wordt de bloemknop uit het hart van de plant

in de erwten- en bietenteelt. In pas gezaaide bie-

marken heeft aangetoond dat een bosmuis per

weggegeten. De schade die bosmuizen aan deze

tenpercelen zijn bosmuizen in staat de zaadj es

nacht ongeveer 800 bietenzaden kan nuttigen. Zij

sierteelten aanrichten, kan zeer aanzienlijk zijn.

nauwkeurig te traceren. De bosmuis volgt de

kunnen op een bietenperceel in enkele nachten

Vaak worden gerbera's aangetroffen met mis-

ingezaaide rij, zodat men soms tientallen meters

dus een aanzienlijke schade aanrichten .
Bosmuizen houden ook van zacht fruit zoals bra-

vormde bladeren en bloemblaadjes. Hiervan kre-

achter elkaar een kuiltje vindt op de plaats waar

gen bosmuizen in eerste instantie de schuld. Een

het zaadje lag, met daarin de resten van zaad-

men, frambozen, aardbeien en Japanse wijnbes.

onderzoek door de Plantenziektenkundige Dienst

huidje en pil. Ondanks het feit dat het bietenzaad

Ook in die teelten wordt door bosmuizen vaak

leerde echter, dat het aardbeibladaaltje (Aphelen-

gepelletteerd is en behandeld met fungiciden en

van de vruchten gegeten.

choides fragariae Ritzema Bos) aan bovenge-

insekticiden, weten de bosmuizen de bietenzaden

noemde schade schuldig is.

die om de 17 cm ingezaaid zijn feilloos te vinden.

A.E. Brink.

schade aan trosanjers door bosmuis
(foto A.E. Brink)

schade aan gerbera door aardbeibladaaltje
(foto A.E. Brink)

Zoals de foto's laten zien is er een duidelijk verschi I tussen de schadebeelden die toegebracht
de knoppen van gerbera's zijn aantrekkelijk voor

worden door bosmuizen en door aardbeiblad-

bosmuizen (foto A.E. Brink)

aaltjes.
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