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Voorplaat: door klapekster opgeprikte veldmuis (foto D. Lindner)
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DE VELDMUIS
(M icrotus ar va/is Pallas)

. ...,..

1

KLAPEKSTER
(Lanius excubitor L.)

Deze forse, zwart-witte vogel, die ook naar de namen
blauwe klauwier, steenekster en grauwe doorndraaier
luistert, behoort tot de familie der klauwieren, het roofvogeltype onder de zangers: neergebogen snavelpunt.
Ze plegen hun prooi (die van de klapekster bestaat uit
jonge muizen, kikkers, jonge vogels, insecten) aan dorens
en andere ûitstekende punten te spietsen.
Bij de klapekster zijn alleen de achterste helft der vleugels en de middenpartij van de staart zwart gekleurd, het
voorhoofd echter niet. De vogel bezit ronde vleugels, wat
uitsluitend bij het vliegende dier is waar te nemen.
In ons land broedt hij plaatselijk o.a. op de hei ; hij is
een schaarse doortrekker, die in zuid-Europa overwintert.
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Overname van artikelen of gedeelten daarvan
slechts na toestemming van de redaktie.

Streeknamen: kortstaart, woelmuis, akkermuis, aardwolf, mof, fjildmûs (Fr.), veldmoes
(Gr., Dr.), èrdol (Z.Vl.).
Areaal
West- en midden-Europa, met uitzondering van Engeland; noord-Europa,
behalve het grootste deel van Scandinavië; zuid-Europa (noord-Italië en
noord"Griekenland); westelijk midden- en noord-Azië.
In dit areaal bekommert de veldmuis zich nauwelijks om hoogteverschillen: in de Alpen bivakkeert hij tot 2300 m, in de Kaukasus tot 2500 m.
Slechts weinig knagers mogen zich in een zo volumineuze literatuur verheugen en zijn
bovendien zo ijverig bestudeerd, als de beruchte aantaster van agrarisch potentieel en
veroorzaker van periodiek optredende plagen. Het eerste wetenschappelijke onderzoek
dateert van 1874: H. Crampe, Duits!.
Ook in ons land is de veldmuis een algemene verschijning in wegbermen en op beschutte
plaatsen in wei- en hooilanden; z'n voorkeur gaat uit naar vlak, droog terrein, zoals
zuidkanten van sloten, spoorwegdijken en (soms) bosranden, vooral bij aanwezigheid
van dichte plantengroei. Op zandgrond vertoeft hij als regel niet.
Ook in huizen houdt hij geen domicilie; andersluidende verklaringen hebben altijd
betrekking op de bosmuis. 's Winters treft men hem veel in hooimijten aan, een enkele
maal in schuren, n.l. als hij met de oogst is binnengereden.
Breiden veldmuispopulaties zich sterk uit, dan worden ook minder gunstige biotopen
bezet: open plekken in grienden, wei- en hooilanden, boomgaarden en akkers.
Veldmuizen kunnen periodiek plagen veroorzaken, waarover in een volgend nummer
meer zal worden verhaald.

Algemene gegevens
De geel- tot bruingrijs gekleurde veldmuis is betrekkelijk klein; z'n lichaamslengte
bedraagt 9.5-12 cm. De zeer korte, behaarde staart (3-4.5 cm) is van boven donkerder dan aan de onderzijde. Dit geldt eveneens voor het lichaam, dat aan de buikzijde
soms tot grijswit getint kan zijn.
Kleurvadaties treden ook bij de veldmuis niet zelden op; lichtergekleurde tot nagenoeg
zwarte exemplaren.
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