Voorplaat: dwergmuis

onze
muizen
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Hoewel ons blad in knagerskringen
geen lezers telt, beschouwt de redaktie
het als een verzuim, in de kolommen van
" Rat en Muis" tot dusver louter de eerste
tirelhelft aan bod te hebben laten komen,
terwijl onze muizen het re hooi en te gras
met 'n halve pagina moesten stellen.
Tot herstel van dit verzuim zullen nu
i'l een serie arti'<elen de " kleine ratten"
in het spotlight verschijnen en de reeks
wordt hierbij geopend met de kleinste
onder hen:

DE DWERGMUIS
(Micromys minutus Pall.)
Streeknamen: duinmuis, rode muis, korenmuis, boekweitmuis; gele- of raitmoes (Gr.),
noatmûs (Fr.).

De eerste, vrij nauwkeurige beschrijving van de dwergmuis verscheen in 1778 van de
hand van P. S. Pallas (Duitsland; 1741-1811), die het dier de wetenschappelijke naam
Mus minutus gaf.
Onder de langstaartmuizen neemt de dwergmuis daarom al een aparte plaats in,
omdat hij ons kleinste knaagdier is. Zijn lichaamslengte bedraagt nl. slechts 5.3-7.6 cm,
die van de staart 5.1-7.3 cm. De dichte vacht is aan de bovenzijde roodachtig oranjebruin, van onderen witachtig en scherp afgetekend. Het dier bezit kleine oortjes en een
lange behaarde (grijp)staart, die boven donkergekleurd is en aan de onderzijde witachtig.
Hij komt vrij algemeen, hoewel niet talrijk, voor en dan bij voorkeur in graanvelden
(speciaal haver), maar ook in hooiland, bosranden, rietvelden en duinen. Het areaal van
de dwergmuis omvat vrijwel geheel Europa, met uitzondering van het zuiden en noorden, tot aan Siberië.

leefwijze
Het voor alle muizensoorten zo typische grondleven is voor onze dwergmuis taboe:
voor het graven van gangen mist hij de fysieke kracht van zijn forsere soortgenoten.
In de zomermaanden leeft hij daarom bij voorkeur in dicht, hoog grasbestand, terwijl
we hem 's winters in bosranden met struikgroei en aan moerassen grenzende rietvelden
vinden. In het koude jaargetijde verschijnt hij ook wel in huizen en schuren en op
zolders.

Overname van artikelen of gedeelten daarvan,
slechts na toestemming van de redaktie.

Ofschoon het dier veel en uitstekend klimt, kan het zich ook lopend behoorlijk voortbewegen; in het springen moet de dwergmuis het niettemin tegen z'n collega bosmuis
afleggen. Bij z'n snelle klauterpartijen in halmen en rietstengels spreidt hij de tenen van
voor- en achterpoten wijd uit, doch meer dan 7 mm spanwijdte kan hij op die wijze
niet bereiken. De lange staart verleent bij het klimmen, maar meer nog onder de
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afdaling, belangrijke assistentie. Beweegt de muis zich horizontaal (boven de grond),
dan doet de staart ook dienst als balanceerstok. Het volle gewicht van het dier kan hij
echter niet dragen, zodat de dwergmuis niet aan z'n staart kan gaan hangen.
Wordt hij in hogere regionen plotseling gestoord, dan laat hij zich met de kop naar
beneden vallen en landt daarbij, zonder de geri.igste verwonding, op de 4 poten. In
geval van nood weet hij zich eventueel ook zwemmend in veiligheid te brengen. Duiken
doet hij daarbij echter niet; andersluidende waarnemingen hebben kennelijk betrekking
op de waterspitsmuis, die zich zelfs korte tijd over de waterbodem kan voortbewegen.
Onder voor hen verder normale omstandigheden, zijn dwergmuizen 's winters minder
actief dan in de zomermaanden, hetgeen verband houdt met een vertraging van het
stofwisselingsproces bij daling van de temperatuur. waardoor de voedsels:::h a.: rste in
het koude jaargetijde voldoende wordt gecompenseerd. Toch houdt de dwergmuis geen
winterslaap, hoewel hij soms dagen achtereen in slapende toestand kan verkeren; wintervoorraden worden niet aangelegd. Ongunstige jaargetijden kan het dier dus, dank zij de
vertraagde stofwisseling, redelijk doorstaan. Strenge vorstperioden overleeft het evenwel
niet.
Het voedsel is vnl. plantaardig (graan, zaden, vruchten), doch ook insekten worden
wel genuttigd.
De schade die de dwergmuis veroorzaakt. is van beperkte omvang: graanvelden en
hooilanden.

Voortplanting en moederzorg
Volgens Frank, die - als eerste - in 1957 dwergmuizen in gevangenschap kweekte.
beginnen drachtige wijfjes ongeveer 10 dagen vóór de worp met de bouw van een nest.
Bij opeenvolgende worpen word t telkens een nieuw nest gemaakt. Houdt men van te

voren een nest gereed, dan kan het ook voorkomen dat een gevangen hoogdrachtig
wijfje vlak vóór de worp nog geen enkele nestbouwdrang toont en direct de pasklare
kraamkamer betrekt (Piechocki).
Het nest van de dwergmuis maakt een kunstige en fraaie indruk; het is kogelrond
ter grootte van een flinke vuist en wordt ruim l meter boven de begane grond tussen
plantengroei en rietstengels opgehangen (zie afbeeldingen). In dit opzicht lijkt het op
het nest van de rietzanger.
De buitenzijde bestaat doorgaans uit gespleten riet- en grashalmen. Het door de bek
getrokken blad wordt verscheidene malen met de scherpe landpunten gespleten en de
vezels in elkaar gevlochten. De aanstaande moeder voert dan de binnenkant met zacht
materiaal: katjes, bloesem e.d.
Dwergmuizen maken zowel 's zomers als 's winters nesten; de eerste in koren, riet,
struikgewas en hei, de laatste alleen in laag hout.
Na een draagtijd van 20 dagen worden gemiddeld per worp 5-6 jongen ter wereld
gebracht, die kaal, blind en doof worden geboren, maar na 8 dagen volledig zijn behaard
en gewoonlijk een dag later normaal kunnen zien en horen. De onderste snijtanden
breken 7 dagen na de geboorte door, die van de bovenkaak I dag later.
Zolang de jonge muizen nog niet zelfstandig zijn (de zoogtijd duurt bijna 2 weken),
sluit de moeder bij het verlaten van het nest, dit steeds af (actieve temperatuurwaarborg;
Frank). De verzorging van het kroost geschiedt trouwens uitsluitend door de moeder,
die haar partner als regel zeer tijdig uit het " broed"-territorium verdrijft (Frank).
Twaalf à 13 dagen na hun wereld-entree beginnen de jonge dieren voor het eerst op
eigen gelegenheid het nest te verlaten en ze zijn dan t.a.v. de voeding onafhankelijk
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RATWERING
Het is met de ratten net als met de mensen: om te kunnen leven moet er aan minstens
twee voorwaarden worden voldaan, nl. woongelegenheid en voedsel. Steeds meer krijg
ik de indruk, dat de mensen hun uiterste best doen om te zorgen, dat het de ratten
daaraan niet ontbreekt. Is het niet zo, dat a lle nadruk gelegd wordt op rattenbestrijding
en de ratwering nog teveel verwaarloosd wordt?
L3ngs deze weg wil ik dan ook proberen, wat meer belangstelling te kweken voor de
ratwering, en wel daar waar we er iets mee kunnen bereiken, want de ratwering ligt
over het algemeen buiten bereik van de rattenbestrijders.
Als voorbeeld wilde ik graag de zeeschepen noemen. Door een rat-proof bouw zijn
de meeste zeeschepen zonder ratten. A lle mogelijke schuilhoeken zijn verdwenen, zodat
aan één voorwaarde is voldaan: geen woongelegenheid voor het ongedierte.
Vooral in Amerika zijn de voorschriften erg streng en deze worden ook nageleefd;
geen kosten worden ontzien. De resultaten blijven dan ook vanzelfsprekend niet uit.
Ik geloof er niet meer in, dat we alleen met verdelging de ratten zullen uitroeien.
Maar wel is het de vraag, hoe we voldoende belangstelling voor de ratwering krijgen.
En waar moeten we zijn om eraan te beginnen?
van moeders zorg, zodat ze zonder bezwaar op vast voedsel kunnen overschakelen.
Op de leeftijd van 25 dagen hebben ze de klimkunst volledig onder de knie. Geslachtsrijpheid treedt na ca. 5 weken op.
De levensduur van in het wild voorkomende dwergmuizen bedraagt maximaal
1½ jaar, van de in gevangenschap levende exemplaren het dubbele.
Op de instandhouding van de soort heeft de vrij korte levensduur nagenoeg geen
invloed, aangezien de dwergmuis vnl. in het eerste levensjaar tot voortplanting komt.

Adoptie
De door Frank geobserveerde dwergmuisworpen werden voor een deel door huismuiswijfjes (Mus musculus L.) grootgebracht. De adoptie vindt t.a.v. enkele dagen oude
jongen onmiddellijk plaats, doch verloopt daarna moeilijker omdat de nieuwe wereldburgers meestal het nest van de vreemde moeder willen ontvluchten. Wanneer echter
de honger een woordje gaat meespreken, zijn de moeilijkheden voor de adoptanten
meteen opgelost.
Ook wijfjes van veldmuizen (Microtus arvalis Pall.) en bosmuizen (Apodemus sylvaticus L.) liet Frank als voedsters van jonge dwergmuizen optreden en hij constateerde
dat de groei van de geadopteerden daarbij sneller verliep dan bij de soorteigen moeders.
Deze laatsten hebben nl. een lagere melkproduktie dan hun sexegenoten van de families
veldmuis en bosmuis.
Wageningen, december 1966.
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G. J. Pop,
Afd. Bestrijding van Ongedierte.

Vooreerst zullen nieuwe woningen zo gebouwd moeten worden dat het geen rattenbergplaatsen kunnen worden. Er zijn na de oorlog, althans in Rotterdam, duizenden
woningen gebouwd die ideale verblijven voor de ratten vormen, en het ergste is dat
deze bouw nog steeds doorgaat. De ratten komen wel niet ln de woningen, althans in
de meeste gevallen niet, maar leven er in hoofdzaak onder en de bewoners zorgen dan
wel voor het nodige voedsel. Daarop kom ik straks nog terug.
Wanneer de woningen op houten palen rusten, moet de fundering in het grondwater
staan. Als de muren dan goed dicht zijn, komen er geen ratten in. Er zijn mensen, die
25 jaar in een woning leven en nooit een rat gezien hebben. Op een kwade dag moet
iemand een gat in een van de muren hakken om een of andere leiding naar binnen te
brengen; het gat wordt niet of onvoldoende dichtgemaakt en binnen een week moeten
de rattenbestrijders erheen.
Maar nu de nieuwe woningen - en dan bedoel ik de woningen die na de oorlog
gebouwd zijn. In zeer veel gevallen bevinden zich onder deze woningen de schuilplaatsen voor de ratten, de zg. kruipkelders. De funderingen liggen ongeveer 20 à 30 cm
onder het maaiveld of onder de straat; de ratten nemen een klein <luikje en geen
natuurlijke vijand komt er meer bij. De dieren zullen wel een feestje gebrouwen hebben,
toen deze plannen op hun tafels kwamen!
Dit had voorkomen kunnen worden en men had, nog afgezien van de ratten, op
verschillende andere manieren veel geld kunnen besparen. Het zou mij te ver voeren
daar nader op in te gaan. Indien er behoefte aan bestaat, wil ik dat later gaarne nog
eens doen.
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