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Voorplaat: door klapekster opgeprikte veldmuis (foto D. Lindner)

muizen

DE VELDMUIS
(M icrotus ar va/is Pallas)
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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.
27

Het dier bezit een stompe kop, kleine ogen en korte, gedeeltelijk in de vacht schuilgaande 0ortjes. De gladde, soms iets gekroesde pels bestaat uit vrij korte haren, die bij
optredende emoties overeind gaan staan (het eerst om de nek: band), waardoor de muis
een totaal ander aanzien krijgt. De dichtheid van de vacht verhindert dat er bij het
graven aarde in doordringt.
Op de grond bewegen veldmuizen zich snel voort, gemiddeld 2.4 m per seconde; door
de korte poten wekt het de grappige indruk van een aangedreven speelgoedmuis-opwieltjes.
Ook al zi_in het geen echte waterdieren, toch kunnen ze goed zwemmen, zelfs onder
water. Klim- en springcapaciteiten zijn gebrekkig, doch des te bedrevener zijn de veldmuizen in de graafkunst.
Het gezichtsvermogen speelt in hun leven in zoverre een rol, dat alleen bewegende
objekten vlot worden waargenomen. Overigens is het dier kleurenblind.
Ondervindt het bij z'n graverijen geen hinder van aarde en stof aan de ogen? Nee, dit
wordt voorkomen door de ongevoeligheid van het hoornvlies, de doorzichtige plek in
het harde oogvlies.
Zijn gehoor en reuk goed ontwikkeld; met het leervermogen is het bepaald ongunstig
gesteld: laag intelligentiepeil.
De status van planteneter verschaft ook de v-e ldmuis enkele specifieke interieur-kenmerken, o.a.:
* Het ontbreken van hoektanden.
* Plooikiezen: op het kauwvlak dragen de kiezen (12 in totaal) scherpe emailplooien,
die de onverteerbare cellulosewanden van het voedsel fijnmalen. De plooien staan
i.v.m. de voorwaartse onderkaakbeweging, loodrecht op de lengterichting van de kaak.
* Een lange, goed ontwikkelde blindedarm, die een grondige vertering van de cellulose
waarborgt.

Leefwijze
Ofschoon de veldmuis geen winterslaap houdt verkeert hij, evenals andere woelmuizen,
bij zeer l2ge temperatuur vaak in slapende toestand in holen, die al in de herfst zijn
gegraven. In bouwland liggen die tot 50 à 60 cm diep.
Vrij vroeg in het voorjaar wordt met de aanleg van gangen begonnen, waarbij in eerste
instantie bos, zandgrond en vochtig terrein worden gemeden. Doorgaans lopen de gangen
horizontaal, soms schuin omlaag, terwijl de diepte varieert naar gelang van de bodemgesteldheid: in meer beschutting gevend grasland liggen ze meestal oppervlakkiger dan
in bouwland, evenals in biotopen met compacte onderlaag of hoge grondwaterstand.
's Winters wordt ook onder de sneeuw gegraven, doch tevens veelvuldig geprofiteerd
van aanwezige mollengangen.
Het gangenstelsel is niet zelden zeer uitgebreid (graafdrift: veel doodlopende pijpen),
vooral in grasland, waardoor een grasmat totaal kan verdorren.
Typisch zijn de looppaadjes, bv. in weilanden, die ontstaan door uitknagen of vastlopen
van de vegetatie; ze vormen de verbindingen tussen de ingangen der holen, die in hoog
gras gewoonlijk niet ver onder de oppervlakte liggen (: meer dekking) en tussen die
ingangen en de voerplaatsen. De veldmuis bezit een sterke wisselbinding.
Op de kruisingen der looppaden, treft men nu en dan, d.w.z. als de lokale omstandigheden voor de dieren gunstig zijn, ,,eetplaatsjes" aan, waar dan tevens uitwerpselen zijn
gedeponeerd (4-8 mm lang, 2 mm dik, cylindervormig en vaak groenachtig van kleur).
De grootste activiteit ontwikkelen veldmuizen 's nachts, wat niet uitsluit dat ze ook
overdag druk in de weer kunnen zijn. In 't algemeen zijn de dieren 's zomers hoofdzakelijk in de nachtelijke uren, 's winters overdag actief.
Veldmuismannetjes houden er beslist geen territorium op na (o.m. als gevolg van hun
uitgesproken polygame inslag), in tegenstelling tot de vrouwelijke familieleden, die veel
meer als echte territoriumdieren kunnen worden gezien. Bij de " nestgemeenschappen"
komen we hierop nog terug.

Kruispunt looppaden in grasland

Looppaden en gaten in grasland

Midde/s1e kies bovenkaak: aan binnenzijde 2, aan buitenzijde 3 plooien (naar Erna Mohr).

Geheel ongevaarlijk is onze veldmuis niet: rechtstreeks of indirect contact met het dier
kan besmetting met "veldkoorts" of "modderkoorts" bij de mens veroorzaken, een ziekte
waarvan de kiemen (Leptospirae grippotyphosae) met de urine worden uitgescheiden.
De besmetting kan plaats hebben doordat men bv. met blote voeten over een met muizenurine geïnfecteerd terrein loopt, doch ook het vangen van veldmuizen kan een risico
inhouden
Gelukkig komt veldkoorts niet veelvuldig voor (van 1941 t/m 1961 werden in ons land
83 gevallen opgegeven); de ziekte kan soms een ernstig verloop hebben.
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Schade
Daar de veldmuis planteneter is, treedt schade vnl. op aan graangewassen, bollen, aardappelen, kool, wortels en aan boomschors (ringen). Het veelal 's winters geconstateerde
ringen gebeurt in hoofdzaak juist boven de veredelingsplaats, terwijl de schade die woelratten aan bomen veroorzaken, uitsluitend ondergronds te vinden is.
In de wintermaanden kunnen veldmuizen plaatselijk aanmerkelijke schade veroorzaken
in bieten- en aardappelkuilen en in graanklampen. In perioden van muizenplagen vernielen ze bovendien niet zelden de gehele grasmat.
Wat veldmuizen op hun geweten kunnen hebben, illustreren de volgende praktijkgevallen, enkele uit een respektabele reeks:
* Op een fruitbedrijf in zuid-Limburg werden ruim 300 jonge appelbomen totaal vernield.

* De eigenaar van een fruittuin in Lith had 300 bomen, 5- en 7-jarige appelstruiken,
moeten rooien, waarvan hij 2 jaar tevoren nog f 8,- per boom had gep lukt. De totale
schade beliep f 5 à f 6000,-.
• In een 9 ha groot boomgaardcomplex in Pannerden was van de ruim 2000 appelbomen ca. 80% aangevreten, vele bomen in zeer ernstige mate. De voornaamste
oorzaak van het echec was het aanbrengen in de voorafgaande winter van een laag
mest bij de bomen, die in de daarop volgende droge zomer niet voldoende verteerde.
De mestlaag vormde voor de muizen, ook al omdat het gras direct om de stammen
niet was gemaaid, een ideale nestelgelegenheid en dekking.
De schade is vaak zo extravagant, omdat veldmuizen veel meer vernielen dan ze consumeren.
Steiniger (1959) rekent het knagen en graven tot de noodzakelijke behoeften (natuurlijke
driften) van ratten en muizen.
Die, naar menselijke begrippen, nutteloze vernieling heeft echter tot gevolg dat de voorraad van het voedselareaal inkrimpt. zodat via een daling van de weerstand, besmettelijke ziekten (bv. muizentyfus) een populatie in betrekkelijk ko rt tijdsbestek kunnen
decimeren.

Omschorste stam appelboom

Ondergrondse koolzaadbeschadiging

l'leksgewijze vernieling van winterkoo/zaad

Rij hol verzamelde voorraad aardbeien waarvan de zaadjes zijn afgevre1e11
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Natuurlijke vijanden

blJkval, V€ROORZaakt bOOR b€ BRU10€ Rat

Tot de natuurlijke vijanden, die in veldmuisgelederen flinke opruiming kunnen houden,
behoren (behalve de mens) velduil, buizerd, torenvalk en ransuil en, in mindere mate,
bosuil en kerkuil. Doch ook op het menu van vos, marterachtigen, ooievaar en reiger
heeft arvalis zich een vaste plaats verworven.
In plaaggebieden komen de natuurlijke vijanden vaak overmatig voor en hoewel ze,
zelfs bij gezamenlijk optreden, allerminst in staat zijn de ontwikkeling van de plaag te
beïnvloeden, kunnen ze bij kleinere veldmuisexplosies wel regelend functioneren.
Dat deze opruimingswerkzaamheden van uilen en roofvogels het vermelden terdege
waard zijn, wordt duidelijk door de volgende voorbeelden geïllustreerd.
Tijdens de veldmuizenplaag, die najaar 1948 in de Noordoostpolder heerste, analyseerde
de afd. Plantkundig Onderzoek (N.O.P.-werken) 724 velduilbraakballen met het resultaat:
6 restanten van dwergmuizen (Micromys minutus Pallas);
69 restanten van Noordse woelmuizen (Microtus oeconomus Pallas);
1388 restanten van veldmuizen (Microtus arvalis Pallas) = ruim 94%.
Onder de ruim 170.000 zoogdierresten in braakballen, vond Uttendörfer (Duits!., 1952)
meer dan 103.000 veldmuisbeenderen, d.i. bijna 61 % . Wat de velduil betreft, onderzocht
hij tussen 1937 en 1945 een kwantum uileproppen en determineerde uit 2607 prooidieren niet minder dan 2475 veldmuizen of ca. 95% !
Een in ons land verricht braakballenonderzoek t.a.v. de ransuil resulteerde in 1958 in
de volgende aantallen: 2875 prooidieren, w.o. 2511 muizen, vnl. veldmuizen.
Behalve kleine knaagdieren, verdelgen roofvogels en uilen ook tal van schadelijke insecten en bovendien betekent hun aanwezigheid een rem op een te ongestoorde vermeerdering van kleine vogels, bv. mussen, waarvan dan nog allereerst de zieken en zwakken
worden geslagen, wat het voortbestaan van de soort weer ten goede komt.
Wellicht dragen de genoemde voorbeelden ertoe bij dat onze roofvogels en uilen niet
meer in de eerste plaats worden gekwalificeerd als rovers, doch veeleer als leden van
een nuttige saneringsdienst.

H. de Vries, ITBON, Arnhem

In de Brabantse Biesbosch leeft de bruine rat (Rattus norvegicus BERKENHOUT) in
een biotoop dat grotendeels uitzonderlijk, maar niettemin mede door zijn aanpassingsvermogen, zeer geschikt voor hem is. Buiten de, voor het merendeel geïsoleerd liggende,
polders loopt het gebied tweemaal per etmaal geheel onder water. Slechts de knotten
van wilgeP. en de zogenaamde keetheuvels blijven onder verder normale omstandigheden
voor overstromingen gespaard.
De meeste ratten in dit gebied bewonen onder deze omstandigheden de keetheuvels en
de polderdijken. (Het polderland laten we nu even buiten beschouwing). Vanuit deze
woonpunten volgen de dieren tweemaal per dag het zakkende water, op zoek naar voedsel. Doordat de populatie, die overigens het gehele gebied wel bezoekt, voor vaste
bewoning op de permanent boven water blijvende gedeelten is samengedrongen, is zij
daar in het algemeen vrij hoog.
Van 17- 19 november 1966 bezochten wij het gebied. De dag ervóór vond bij zuidwester storm een grote verhoging van de waterstand tot 3.30 m+ N.A.P. plaats. Vele
polders !iepen onder en op verscheidene plaatsen braken dijken door.
Het doorbreken van dijken wordt hier vaak voorkomen doordat een deel van de dijk
een geringere hoogte heeft. Deze overloop noemt men in de Biesbosch plasberm. Bij
extreem hoge waterstanden loopt hierover het water de polder in. (Rondom enkele polders ligt een lage dijk die eenzelfde funktie heeft als de plasberm). Er ontstaat daardoor
in de polder vrij snel een waterpeil dat gelijk is aan dat van het buitenwater. Een eenzijdige druk op het dijklichaam wordt aldus vermeden. Bij zakkend buitenwater loopt
ook de polder via duikers weer vrij snel leeg en is de schade gering.
Een van de bezochte polders (oppervlakte ± 32 ha.) is omgeven door een vrij hoge,

(wordt vervolgd)

G. J. Pop,
Afd. Bestrijding van Ongedierte

Afb. I
Open stroomgat in de dijk
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