meestal maar enkele weken duurt, in grote aantallen zien zwermen op door de zon
beschenen struikgewas of bij de nestplaatsen. Vaak komen zandbijen meerdere jaren
achtereen op dezelfde plaats voor.

landse soorten vliegen van mei tot augustus. Behangersbijen komen zelden in grote
aantallen bij elkaar voor.
Metselbijen (Osmia Panz.)

Metselbijen zijn grote bijen met een lange beharing. Nogal uiteenlopend van kleur en
vorm. Ook de leefwijze is sterk gevarieerd. Al naar gelang de soort nestelen ze in de
grond, in muren of tegen rotswanden maar ook wel in oud hout of in plantenstengels.
Meestal wordt op de een of andere manier klei of leem gebruikt maar niet alle soorten
doen dat zodat de Nederlandse naam enigszins verwarrend is. Vanaf eind maart kan
men verder het gehele zomerseizoen metselbijen aantreffen.

Groefbij.
Groetbijen (Halictus Latr.)

Na de zandbijen zijn de groefbijen het meest algemeen voorkomend in ons land. Ze
lijken ook wel op de zandbijen maar over het algemeen zijn ze iets kleiner met kortere ,
viltachtige haren. De Nederlandse naam duidt erop dat deze soorten op het einde van
het achterlijf van het wijfje een opvallend onbehaard groefje hebben. De wijfjes die in
het najaar hebben gepaard overwinteren en komen vroeg in het voorjaar weer tevoorschijn. De soorten nestelen in de grond, meestal in leem- of zandpaden en komen veelal
in kolonies bij elkaar voor. Bij sommige van de groefbijen komt een bepaalde vorm van
samenwerking voor doordat de wijfjes hun broedcellen aanleggen in een gezamenlijke
nestschacht. Ook is er een soort waarbij sprake is van een primitief soort sociaal gedrag.
Het wijfje brengt in de voorzomer eerst enkele generaties kleinere hulpwijfjes voort die
meewerken aan de uitbreiding en de bevoorrading van het nest. Eerst in het najaar
verschijnen de normale wijfjes met de mannetjes om na de paring te gaan overwinteren.

Conclusie

Naast de bijesoorten die volken vormen is er een aantal bijesoorten dat weliswaar een
solitaire leefwijze kent maar wel soms in grote aantallen bij elkaar voorkomt. Over het
algemeen zijn de wijfjes niet agressief en in een aantal gevallen zal men ook de mannetjes aantreffen die niet kunnen steken. De vliegtijd duurt meestal maar kort, slechts
enkele weken. Schade van enige betekenis wordt niet aangericht. Deze fraaie insekten
met hun bijzonder interessante leefwijze zal men dan ook vrijwel altijd rustig hun gang
kunnen laten gaan. Het uitvoeren van bestrijdingen tegen bijen is ongewenst.
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Spitsmuizen
Behangersbij (illustraties Wet.
Med. K.N.N. V. no. 18, P. Benno "De Nederlandse Bijen").
Behangersbijen (Megachile Latr.)

Behangersbijen zijn grote tot middelgrote , dichtbehaarde bijen. Veel soorten nestelen
in bermen of steile zandwanden, sommige geven echter de voorkeur aan gaten in muren ,
tussen stenen of in dood hout. De nestwanden worden bekleed met ovale stukjes blad en
iedere cel wordt met een rond stukje blad afgesloten. Het blad wordt meestal van
bepaalde planten genomen zoals b.v. berk, roos. wingerd en gouden regen. De Neder-
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Algemeen
Spitsmuizen zijn geen knaagdieren, alhoewel ze daarmee uiterlijk grote overeenkomsten vertonen. Ze behoren tot de orde van de insekteneters (Insectivora), waartoe in
Nederland ook de mol en de egel behoren.
Kenmerkend voor spitsmuizen is de tot een slurfje verlengde snuit, die gewoonlijk spits
toeloopt. Het zijn zoogdieren met kleine ogen en weinig zichtbare uitwendige oorschelpen. Ze bezitten een goede reuk en tastzin welke zetelen in de snuit.
Soorten fn Nederland treffen we een vijftal vertegenwoordigers aan die behoren tot de
geslachten Sorex, Neomys en Crocidura.
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Deze vijf soorten zijn: de dwergspitsmuis (Sorex minutus Linné), de bosspitsmuis (Sorex
araneus Linné), de waterspitsmuis (Neomys fodiens Pe nnart), de veldspitsmuis ( Crocidura leucodon Hermann) en de huisspitsmuis ( Crocidura russula Hermann).
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Huisspitsmuis.

De dwerg- , bos- en waterspitsmuis komen in heel Nederland voor, de veldspitsmuis
voornamelijk in het zuiden van ons land. De huisspitsmuis ontbreekt in het noorden en
op de waddeneilanden. Alle soorten kunnen wel eens in gebouwen voorkomen, maar de
huisspitsmuis relatief vaker.
Uiterlijk en leefwijze

De grootte varieert , afhankelijk van de soort, van 5 tot 9 cm. Het gewicht bedraagt 4 tot
16 gram en de staartlengte is ongeveer 2/3 van de lichaamslengte. De dwergspitsmuis is
de kleinste en de waterspitsmuis de grootste van de vijf in ons land voorkomende
soorten spitsmuizen.
De kle ur is meestal bruin, grijsbruin tot vrij donker en wordt naar de buik toe lichter.
Mannelijke dieren hebben bij de staart en aan de flanken , soms zichtbare, muskusklieren. De punten van de tanden en kiezen van de Sorex- e n Neomyssoorten zijn oranjerood, terwijl die van de Crocidurasoorten geheel wit zijn. De kiezen zijn puntig en zeer
geschikt voor he t doorbijten van insektenpantsers.
Spitsmuizen houden zich bij voorkeur op in enigszins ruig terrein, kreupelhout. bosranden en in tuinen. Waterspitsmuizen zijn sterk aan water gebonden. Ze kiezen de oevers
van rustig water als verblijfplaats.
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Spitsmuizen zijn vlugge beweeglijke diertjes, die ook uitstekend kunnen zwemmen.
Soms kunnen ze ook overdag actief zijn, alhoewel ze grotendeels een nachtelijke
leefwijze hebben. De geluiden die ze voortbrengen gelijken op een zacht maar schril
piepen, fluiten.
Het zijn felle roofdiertjes die zich met dierlijk voedsel , zoals insekten, spinnen, slakjes,
wormen en zelfs wel jonge muizen voeden. Waterspitsmuizen voeden zich tevens met
kikkers, visjes en schaaldieren.
De prooi wordt op reuk en gehoor gevonden en met de bek gegrepen, waarbij de
voorpoten dienst doen om de prooi tegen de grond te drukken. De vraatzucht is groot en
ze eten dagelijks ongeveer de helft van hun lichaamsgewicht aan voedsel en kunnen
slechts korte tijd zonder voedsel.
Spitsmuizen leven solitair, mannetjes en vrouwtjes hebben een eigen nest. In de paartijd
weten ze elkaar gemakkelijk te vinden door de muskusge ur, die de mannetjes afgeven.
De paartijd is niet aan een bepaald jaargetijde gebonden en bij huisspitsmuizen zijn wel
eens jongen in de winter gevonden.
Ongeveer 2 tot 4 keer per jaar worden , in een ondergronds nest, 4 - 6 blinde. naakte
jongen geboren. De draagtijd is ongeveer 3 weken. Deze jongen kunnen al na 4 weken
zelfstandig voedsel zoeken. Spitsmuizen bereiken gemiddeld een leeftijd van l 1/2 - 2 jaar.
Schade/overlast

Ondanks hun nuttige functie, zij hebben immers insekten als prooidieren, stellen ze ons
af en toe toch voor problemen.
De vrij grote uitwerpselen lijken op die van ratten, wat in de praktijk verwarring kan
geven. Spitsmuizen kunnen een onaangename geur verspreiden, die wordt veroorzaakt
door hun muskusklieren en in slecht geventileerde ruimten lang blijft hangen. Daarnaast
kunnen ze de nachtrust verstoren, wanneer ze zich boven plafonds of achter wanden
ophouden.
De uitwerpselen zijn ongeveer I cm lang en 2 - 3 mm dik. zwart van kleur en aan de
uiteinden puntig. Soms liggen ze los van elkaar, maar meestal vinden we aan elkaar
geklonterde uitwerpselen. Soms kunnen ze tegen de wand geplakt zitten. Spitsmuizen
gaan soms met hun achterpoten tegen een wand staan om hun uitwerpsele n zo hoog
mogelijk af te zetten.
Een belangrijk determinatiekenmerk zien we. wanneer we de (droge) uitwerpselen ter
hand nemen. Ze kunnen tussen duim e n wijsvinger gemakkelijk fijn worden gewreven.
in tegenstelling tot rattenkeutels. De uitwerpselen zijn nl. vrij los van struktuur. omdat
ze vrij veel zand en insektenresten bevatten. Bekijken we de fijngewreven uitwerpselen
onder een vergrootglas of microscoop dan zien we meestal glinsterende restanten van
insekten, zoals chitinedeeltjes van keverschilden of vleugelresten van vliegen.
Indien we dit onder het toeziend oog van de klager hebben gedemonstreerd, dan is deze
er meestal wel van overtuigd dat het niet om ratten gaat, hetgeen een hele geruststelling
kan zijn.
De stank die spitsmuizen kunnen verspreiden door het gebruik van hun muskusklieren ,
wordt wel omschreven als een doordringende zoete, weeë muizengeur. Vooral in weinig
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geventileerde ruimten kan deze geur ondraaglijk zijn. Wanneer we deze stank eenmaal
als zodanig hebben herkend, dan is het in volgende gevallen niet moeilijk meer om deze
geur met spitsmuizen in verband te brengen.
Bij lawaai achter wanden of boven plafonds kunnen we naast spitsmuizen, ook te maken
hebben met huismuizen of ratten. Vogels onder de dakpannen bezorgen ook wel eens
geluidsoverlast. Wanneer er geen aanwijzingen zijn in de vorm van stank of uitwerpselen en geen plantaardig lokaas wordt opgenomen, dan kunnen we proberen met behulp
van een vangkooitje of valletje een exemplaar te vangen. Als lokaas kan dan dierlijk
voedsel, zoals een stukje spek of rookvlees gebruikt worden.
Geen bestrijding, maar wering

Spitsmuizen kunnen op hun tochten op zoek naar voedsel onze woning, schuur of garage
regelmatig bezoeken. Tevens kunnen ze een gebouw als woonplaats uitkiezen, waarbij
ze dan zowel binnen, maar meestal buiten hun voedsel zoeken. Het treffen van weringsmaatregelen is dan ook de beste manier om ze te bestrijden. We moeten hierbij vooral
letten op openingen ter hoogte van het maaiveld, zoals ventilatieopeningen , open
stootvoegen, openingen tussen sponningen van ramen en deuren en muren , een wijkende loodslab etc.
Iedere opening groter dan een halve centimeter kan spitsmuizen toegang tot de woning
verschaffen, waar ze dan in de spouwmuur, kruipruimte of via de spouw tussen plafonds
of betimmering hun nestplaats kunnen kiezen of zoeken naar insekten. Indien we deze
toegangswegen hebben ontdekt en weringsmaatregelen hebben getroffen, dan zullen de
problemen snel tot het verleden behoren.

Het onderzoek leverde de nodige problemen op. Uitwerpselen, ongeveer net zo groot
als rattenkeutels, lagen onder de verwarming en zaten tegen de plinten geplakt. Ondanks een intensieve speurtocht door de woning vond ik de oplossing niet. Ik zette mijn
bevindingen op papier en verzamelde enkele uitwerpselen voor nader onderzoek.
"Spitsmuizen" luidde de conclusie van mijn leermeesters. De te brede ventilatievoegen
in de buitenmuren boden de spitsmuizen de gelegenheid elke nacht op rooftocht naar
insekten te gaan en het huis als hun schuilplaats te gebruiken.
De bewoners werden op de hoogte gebracht, gerust gesteld en geadviseerd om weringsmaatregelen te treffen.
Na deze spits te hebben afgebeten volgden meerdere ervaringen bij onderzoeken naar
aanleiding van hinder door spitsmuizen. Een van deze ervaringen wil ik beschrijven.
Spitsvondig

Ervaringen met spitsmuizen

Een bestrijdingsbedrijf bestreed huismuizen in een paviljoen. dat bij een ziekenhuis
behoorde. Tijdens één van de controles werden boven het plafond grote hoeveelheden
,,rattenuitwerpselen" gevonden.
De bestrijding van ratten bleek echter niet in het contract te zijn opgenomen. Men
verwees voor deze bestrijding naar de gemeentelijke bestrijdingsdienst.
Warfarin-lokaas werd uitgezet en de voerplaatsen werden tweemaal per week gecontroleerd. Toen de opname na zes weken nog steeds niet verminderde, deed men een beroep
op onze afdeling.
Het uitgezette lokaas bleek ook nu weer helemaal te zijn opgenomen. Uitwerpselen
lagen boven het plafond en bleken zowel van huismuizen als van ... spitsmuizen afkomstig. Door het fijnwrijven van de grootste keutels werden insektenresten aangetoond
(spitsmuizen dus).
Nu was de cirkel rond. Niet bruine ratten, maar huismuizen aten van het lokaas. Deze
huismuizen waren echter warfarin-resistent. zodat het aantal toenam. De ook aanwezige
spitsmuizen eten uiteraard geen granen, maar insekten; hun uitwerpselen worden vaak
aangezien voor keutels van bruine ratten.
Het bestrijdingsbedrijf werd geadviseerd een middel op basis van difenacoum of bromadiolon voor de huismuisbestrijding te gebruiken.
Tevens bleek uit onderzoek aan de buitenzijde van het gebouw. dat dit lang niet
muisdicht was en ook nu werd geadviseerd om weringsmaatregelen te treffen.

De spits afbijten

Spitsmuizen moeilijk?

De eerste ontmoeting met spitsmuizen in het eerste halfjaar van mijn werkzaamheden
bij de afdeling stelde mij duidelijk voor problemen. De bewoners, die na een verblijf van
3 maanden net teruggekeerd waren uit Spanje. ontdekten dat de woning tijdens hun
afwezigheid andere bewoners had gekregen. Uitwerpselen onder de radiator in de
woonkamer en in de gang verraadden de ongewenste gasten.
Het voorgaande jaar hadden ongenode gasten ook al hun visitekaartje tijdens de vakantie achtergelaten. Toen werd het mysterie niet opgelost en men besloot nu maar eens
naar Wageningen te bellen.

Nee "niet moeilijk .. , maar je moet ze enkele keren zijn tegengekomen. Na zo'n ervaring
zijn vergissingen bijna uitgesloten en moet er ter "bestrijding'' uitsluitend gezocht
worden naar effectieve weringsmaatregelen.

P.C. Groebe

Uit de praktijk
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