Bij navraag deelde de eigenaresse mee, dat in de
droogbloemstukjes ook elfenbankjes waren ver-

Hamsterwoede
van ratten?

werkt. Dit verklaarde het voorkomen van deze
keversoort in de woning. Om er helemaal zeker

Bij onderzoek in de naburige kruipruimte vond

verzocht nog eens in de kruipruimten naar uit-

men ook daar dode huismussen. Men vroeg zich

werpselen te zoeken.

af wie of wat daarvoor verantwoordelijk was.

Er werden echter in noch buiten de woningen uit-

Summary

werpselen van marterachtigen gevonden.

van te zijn dat de kevers ook uit de zwammen

Op de vraag of er ook uitwerpselen in de kruip-

kwamen, werd de eigenaresse gevraagd nog

In the crawling space of a house

ruimte waren aangetroffen werd bevestigend

enkele kevers en elfenbankjes naar ons op te

several dead sparrows were found

geantwoord. Nadere informatie wees uit, dat zich

lijk zijn geweest voor het doden van de huismus-

sturen. Na ontvangst daarvan kon het verband

on one spot. Excrements nor other

openingen in de muren bevonden die zo groot

sen . De ratten hebben ze naar alle waarschijnlijk-

tussen het één en het ander worden bevest igd.

traces of weasels or martens were

waren, dat een roofdier met zijn buit in de spouw-

heid 's avonds van onder de dakpannen

found. A closer survey revealed that

ruimte kon komen. Via de spouw was de zolder

weggehaald en de dieren via de spouw naar de

rats must have been the villains ,

bereikbaar en onder de dakpannen kon de prooi

kruipruimte onder de vloer gebracht.

betrayed by their excrements.

worden gevangen.

Leefwijze
Cis bofeti Scopoli behoort tot de familie Cisidae.

De kevers en larven kan men in grote aantallen
aantreffen in en op boomzwammen , zoals elfen-

Aan het verzoek om uitwerpselen en dode huisDode mus

Mijn conclusie is dat bruine ratten verantwoorde-

A.E. Brink.

mussen op te sturen, werd voldaan. Nu konden

bankjes. Zij doorboren de zwammen in alle rich-

Van een ongediertebestrijder kregen we een tele-

we keutels onderzoeken en sectie doen op de

tingen, zodat er niets van overblijft. In de zomer

foontje dat hij een naar zijn mening, macabere

huismussen om te proberen er achter te komen

zijn hun aantallen het grootst. De kever is 2 ,8 - 4

vondst had gedaan in de kruipruimte van een

met welk roofdier we te maken hadden. De uit-

mm groot en bruin tot zwart gekleurd. Cis boleti

woning. Hij had namelijk een aantal dode huis-

werpselen bleken van bruine ratten te zijn. Maar

is verspreid over het gehele Euraziatische half-

mussen gevonden die netjes bij elkaar lagen.

waren die ook verantwoordelijk voor het doden en

rond. In het zuidelijk deel van Midden-Europa is

verslepen van de huismussen?

hij overal zeer algemeen. Ook in Nederland is het

Sectie op de huismussen was bijna niet mogelijk

een algemeen voorkomende soort.

omdat deze al gemummificeerd waren. De huismussen waren wel intact; we konden alleen een
A.E. Brink.

paar bijtplekken ontdekken . Het sectiebeeld leek
niet op hetgeen gewoonlijk te zien is bij doding
door een wezel. De schedel van de mussen zou
dan van onder zijn opengebeten of de kop zou er
zelfs helemaal afgebeten zijn . Dat is een typisch
beeld van wat marterachtigen met hun prooi
doen.
Om het zekere voor het onzekere te nemen en te
gehamsterde mussen

verifiëren of men te maken had met marterachtigen, werd de gemeentelijke ongediertebestrijder
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