HUISMUIS
Latijns:
Familie:
Orde:
Status:

Mus Musculus
Ware Muizen
knaagdieren
niet beschermd

Uiterlijk/kenmerken
De huismuis is lichtblauw tot donkergrijs, buik lichter.
Zijn lichaam is slank gebouwd, heeft een spitse kop,
grote kraal ogen en grote oren. Een volwassen muis is
tussen de ca. 7-10 cm lang en weegt ca. 15-30 gram.
Ontwikkeling/leefwijze
Na een draagtijd van ca. 3 weken worden er gemiddeld 5-6 jongen geboren. Na een zoogperiode
van 3 weken verlaten ze het nest en sluiten ze zich aan bij de populatie. Na 2 maanden zijn ze
geslachtsrijp. De grootte van de populatie is afhankelijk van onder meer de aanwezigheid van
voldoende voedsel, schuil- en nestelgelegenheid. Huismuizen zijn alleseters, maar hebben de
voorkeur voor granen, peulvruchten en noten.
Schuilplaatsen
Onder vloeren, op zolders, achter plafonds, achter wanden in loze ruimten en in opgeslagen
materialen of goederen.
Mogelijke risico’s/schade/hinder
 Verspreiding ziekten
 Bevuiling (voedsel)voorraden
 Knaagschade aan onder meer verpakkingsmaterialen, houten vloeren/wanden leidingen,
isolatiematerialen en kabels (denk hierbij ook aan: kortsluiting, brand, storingen)
 Verstoring van nachtelijke rust
Sporen
 Uitwerpselen, ca. 3-8 mm lang en ca. 1-3 mm dik met vrij spitse
uiteinden (worden verspreid aangetroffen).
 Buiksmeer op randen en richels, welke ontstaan doordat muizen
met vuile poten, staart en vacht steeds langs de zelfde plaatsen
lopen.
 Knaagsporen
aan
onder
meer
aangevreten
granen
verpakkingsmaterialen, pallets en houten aftimmering. Muizen
knagen omdat hun tanden continu doorgroeien.
Wering
Huismuizen kunnen door hele kleine openingen gebouwen binnen dringen. Een opening van ca. 0,5
cm is al voldoende om binnen te dringen. Dicht te grote openingen af met bijenbekjes of een
fijnmazig gaas. Monteer borstelstrips onder buitendeuren. Huismuizen kunnen ook via materialen
of producten op uw locatie worden binnen gebracht. Daarom is het belangrijk dat binnenkomende
goederen gecontroleerd worden op eventuele sporen.
Advies: goede hygiëne moet altijd op de 1e plaats staan en voorkom voedsel aanbod.
Bestrijding noodzakelijk!

