Wanneer de stortplaats vol is, wordt een definitieve deklaag van circa vijftig cm
dikte aangebracht om het terrein voor zijn nieuwe bestemming geschikt te maken.
Wanneer een laag vuil moet worden gestort, verdeelt men het terrein in smalle
stroken (bv. 10 tot 15 m breed), die naast elkaar als "vingers" worden volgestort tot
de gehele laag gereed is. Desgewenst kan men op deze wijze verschillende lagen op
elkaar storten, bv. wanneer een verdiept terrein moet worden opgevuld. In Croydon
(Engeland) zagen wij een kalksteengroeve, die op deze wijze werd gevuld. Een heuvel
van kalksteen was voor een deel vergraven, waardoor een gapende wonde in het
landschap was ontstaan. De heuvel wordt nu met behulp van de controlled tippingmetbode in zijn oorspronkelijke vorm hersteld en van een begroeiing, in aansluiting
aan het bestaande landschap, voorzien.
In Bochum (Ruhrgebied) werd een heuvel uitgebreid en wordt thans zelfs een nieuwe
heuvel gemaakt op een plaats, waar men deze terwille van het landschap en het uitzicht
wenselijk acht.
Het is moeilijk om in een dichtbevolkt land als het onze voldoende ruimte voor
stortplaatsen te vinden. Hiervoor zal samenwerking tussen planologen en de gemeentelijke diensten voor stadsuitbreiding, alsmede de reinigingsdiensten, nodig zijn.
De stedelijke afvalstoffen, voor zover deze niet worden verbrand of gecomposteerd,
vereisen in ons land jaarlijks een oppervlakte van 2,5 km 2 , gestort in één laag van
1 ½ à 2 m dikte. In de toekomst zal dit 5 à 6 kmt zijn.
Per jaar wordt voor stadsuitbreiding, inclusief parken en groenstroken, 60 tot 70 km2
grond gebruikt. Wellicht zal het mogelijk zijn een deel hiervan, nl. op plaatsen waar
later groenstroken en plantsoenen zullen komen, te gebruiken voor ophoging met
stadsvuil. Ook komt een deel der ontgronde terreinen - jaarlijks 15 kmt - voor
opvulling in aanmerking, t.w. die, welke door niet te grote diepte hiervoor geschikt zijn.
Tenslotte zijn er nog laag-gelegen of moerassige gronden, die bij oordeelkundige
ophoging aan waarde zouden winnen. Het probleem der stortruimte ziet er dus niet
onoverkomelijk uit, maar het zal in samenwerking en met beleid moeten worden
aangepakt, onafhankelijk van toevallige factoren. Wanneer de storting daarbij op
kundige en doeltreffende wijze geschiedt, wordt ons land verlost van de plaag der
open stortplaatsen en kunnen de stedelijke afvalstoffen bovendien nog tot iets goeds
dienen.
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DE VELDMUIS (vervolg)

Voortplanting
Een vroeg optredende geslachtsrijpheid en het feit dat paring als regel direct na een
worp weer plaats vindt, vormen wel de voornaamste biologische oorzaken van het
respektabele voortplantingscijfer bij arvalis.
Na een draagtijd van 19- 2 l dagen werpt het wijfje, 5 à 6 maal in haar leven,
gemiddeld 4- 6 jongen. Deze imponerende produktie maakt het begrijpelijk, dat moeder
veldmuis onder gunstige levensomstandigheden een reeële kans op overbevolking schept.
De jonge muizen, die kaal, blind en doof hun entree maken, zijn na 5 dagen bedekt
met 'n grove vacht van korte haartjes, terwijl 9 dagen na de geboorte de gehoor- en
gezichtsorganen normaal functioneren; de diertjes zijn dan ook geheel behaard.
Hebben ze de leeftijd van 2 weken bereikt, dan kunnen ze al behoorlijk uit de
voeten en beginnen ze zich ook te verdedigen: eerste tekenen van zelfstandigheid, die
na een zoogtijd van maximaal 16-17 dagen vrijwel is voltooid.
De groei van de pasgeborenen is van bepaalde omstandigheden afhankelijk (Spitz,
1965). In het voorjaar geboren dieren groeien onder normale levensvoorwaarden zeer
snel van april tot juni; na een maand kunnen ze de grootte bereiken van 2- 3 maanden
oude laboratoriumdieren.
Valt de geboorte echter in de herfst, dan blijft de groei gewoonlijk tot januari of
februari beneden normaal.
Geslachlsrijpheid treedt gemiddeld na 5-6 weken op, soms (bij in de nazomer
geboren wijfjes) na 4 of 5 weken of zelfs nog eerder. Keilbach (1966) acht een geslachtsrijpheid 25 dagen na de geboorte al mogelijk. Doch dan zal het de dieren ook in alle
opzichten moeten "meezitten", waarbij de gedachten allereerst uitgaan naar een
optimaal voedselaanbod (bouwland) .
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Het wisselende beeld van het groeischema (zie boven) correspondeert met dat van
het optreden van de geslachtsrijpheid. Bij herfstdieren openbaart die zich dus pas in
januari/ februari. Populaties van deze dieren bezitten als regel een vrij traag voortplantingstempo dat in de zomer van het daarop volgende jaar, wanneer de populatie
haar maximum heeft bereikt, weer op normaal niveau ligt.
Sommige schrijvers (o.a. Meylan, 1963) maken nog onderscheid tussen vrouwelijke
en mannelijke dieren; bij de eersten zou geslachtsrijpheid tussen 15 en 30 dagen bereikt
kunnen zijn, bij de laatsten tussen 1 en 3 maanden.
De vroege sexuele volwassenheid is een belangrijke faktor bij het ontstaan van een
veldmuizen plaag.
Hoe oud kan een veldmuis worden?
In 't wild bereikt hij volgens van Wijngaarden maximaal een leeftijd van 10 maanden,
in gevangenschap is het dubbele geen zeldzaamheid.
Normaal overleven alleen dieren, die eind augustus/ begin september geboren zijn,
de winter; de rest komt om. De in maart geboren dieren zijn, behoudens een enkele
uitzondering, eind juli eveneens uit de populatie verdwenen (van Wijngaarden).
Laboratoriummuizen worden niet alleen ouder dan velddieren, maar ook groter.
Dit is gebleken uit metingen van de schedellengte bij even oude vertegenwoordigers
van beide categorieën. Zimmermann (1952) noemt verschillen van l .5-2. l mm bij
vergelijking van 2-jarige en oudere laboratoriumdieren met de maximum-lengten van
in ' t wild levende soortgenoten.
Er treedt dus - en dit geldt voor woelmuizen in 't algemeen - geen stilstand op
in de groei bij het bereiken van een bepaalde leeftijd, hetgeen bij zoogdieren een uitzondering betekent (zie verder onder " mannenslag").

Woningbouw en nest
Slechts zeer zelden maakt de veldmuis van natuurlijke dekkingen gebruik; als regel
bewoont hij zelfgegraven holen.
Evenals andere woelmuizen leeft hij in kolonies (sociaal gedrag), die bij groeiende
populatiedichtheid in omvang toenemen.
De meest primitieve veldmuiswoning bestaat uit een korte gang, die naar de nestkamer leidt, en een uitgang. Hoe ouder de bouw, des te meer toegangswegen; het tot
dusver bekende maximum in zes (middellijn 3.5 cm).
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De nestkamer, een afgeplatte bol van 10-20 cm doorsnee, bevat het eigenlijke,
koepelvormige nest, dat met bladeren en droog fijngemaakt gras wordt bekleed,
gewoonlijk 15-30 cm diep ligt en een diameter van maximaal 20 cm kan bereiken
bij een hoogte van slechts enkele cm.
In de zijgangen worden dan nog wat voorraadkamers aangelegd en daarmee is het
specimen van het ·simpele arvalis-home compleet geschetst. Bij meer samengestelde
typen vinden we bovendien nog verdiepingen (soms 4-5), een netwerk van onderling
verbonden gangen (ook doodlopende) , eetplaatsen en vluchttunnels.
Bepalend voor de diepteligging van het nest zijn:

* de bodemgesteldheid (vochtigheid, compacte ondergrond);
* de grondwaterstand;
* de weersomstandigheden ('s winters dieper, tot 60 cm);
* het gewas (onder grasland minder diep dan onder akkergewassen).

Primitfeve veldmuiswoning
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Tegen de winter (: lage temperatuur, hogere grondwaterstand) verplaatsen de veldmuizen zich daarom vaak naar grasland, omdat dit beschuttende vegetatiedek een
behaaglijk verblijf biedt.
Slechts bij uitzondering, nl. indien de bodem te hard of te vochtig is, maakt het
dier z'n nest bovengronds; dit is dan meestal in een smele- of zeggepol uitgeknaagd.
Reservevoedsel voor de winter, dikwijls een aanzienlijke voorraad, wordt soms ook
gedeeltelijk in het nest opgeslagen. Bij voedselovervloed worden de toegangswegen naar
de woning wel volgestouwd met noodrantsoenen, waarvan de jongen tot het tijdstip
van hun zelfstandigheid bij voorkeur leven. Een natuurlijke voedselrijkdom schijnt
sommige families tot het aanleggen van voorraden te prikkelen, doch een algemene
regel is dit niet.
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Nestgemeenschoppen
Een territorium houden veldmuismannen er beslist niet op na; zoals reeds is vermeld,
staat dit o.m. in verband met hun sterk polygame inslag. Wel blijft de keus van de
partners doorgaans beperkt tot die van het eigen home range 1).
De wijfjes daarentegen mogen als echte territoriumdieren worden gekenschetst. Het
kan zelfs voorkomen (Frank) dat enkele wijfjes bij een bepaalde populatiedichtheid één
territorium bewonen: nestgemeenschap en sociale broedzorg.
Zo'n broedzorg kan maximaal enkele tientallen jongen omvatten, waarbij een gelijke
leeftijd allerminst conditio sine qua non is. Het aantal nestgemeenschappen stijgt met
de bestandsdichtheid.
Op deze wijze wordt op een betrekkelijk kleine oppervlakte een behoorlijk aantal
jongen grootgebracht, maar bovendien voorkómen dat door sterfte van een moederdier
haar kinderen verloren gaan. Zelfs kroost van vreemde soortgenoten wordt wel door
oudere wijfjes in het nest gebracht en verzorgd.
Frank heeft dit gedragspatroon bij laboratoriumdieren nauwkeurig bestudeerd en
hij kwam daarbij tot de volgende conclusies.
Evenmin als andere kleine knaagsters, kent het veldmuiswijfje de getalssterkte van
haar jongen, want nadat de laatste in het nest is gedragen, loopt moeder nog een
tijdlang zoekend in de kooi rond. Dat noch de leeftijd noch het aantal nakomelingen
t.a.v. de sociale broedzorg van overwegende betekenis is, bleek uit het feit dat jongen
van 3 weken even liefderijk werden opgenomen als een conglomeraat van 39 nestdieren.
Soms nemen ook mannelijke familieleden en kinderloze wijfjes aan die transporten
deel en zelfs jonge dieren proberen er op een leeftijd van amper l 5 dagen hun krachten
al aan te wijden.
Behalve bij de veldmuis komen nestgemeenschappen voor bij de bruine rat (Rattus
norvegicus) en de huismuis (Mus musculus) .
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Onder snoeihoop: vóóringang hol.
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.,Monnenslog"
In de voortplantingstijd tonen de meeste volwassen veldmuismannen, speciaal aan
de rugzijde, ernstige bijtwonden (wijfjes nooit!): resultaat van hevige rivaliteitsgevechten
om de gunsten van de andere sexe, waarbij heel vaak ook de nodige slachtoffers
vallen. Na een forse "mannenslag" kan de geslachtsverhouding zelfs 4 : 1 ten gunste
van femina bedragen.
Vreemde veldmuismannen, die in de familie verzeild raken, brengen het er in zo'n
periode slechts bij uitzondering levend af.
Moeder Natuur heeft echter ook deze krijgshandelingen in praktische, d.i. voor
instandhouding van de soort nuttige, banen geleid. Want als regel zijn het slechts de
fysiek zwakkere broeders, die sneuvelen en zelfs bij de hoogste populatiedichtheid
behoren, behalve zeer jeugdige dieren, ook de sterkere halfwas- en geslachtsrijp
wordende mannetjes tot de overlevenden.
Ook in ander opzicht is de "mannenslag" een biologisch pluspunt voor de soort in
haar geheel: hij beperkt ruimte- en voedselconcurrentie ten bate van vrouwen en jeugd.
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Home range is hel gebied, door één of enkele dieren van een bepaalde soort bewoond en waarin fouragcring.
voortplanting en kinderverzorging plaats vinden. Het wordt niet tegen soortgenoten verdedigd en het is wel
ee ns het "erf van het huis" genoemd . Het territorium is nl. dat deel van het home range, dat wèl wordt
verdedigd.
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Mèt de nestgemeenschappen werkt hij m belangrijke mate mee tot een krachtige
populatie-verruiming.
Een merkwaardig nevenverschijnsel in samenhang met de " mannenslag", vermeldt
Stein (1958): na een bestandsexplosie nemen de mannetjes in omvang toe; bij de wijfjes
werden onder de geschetste omstandigheden slechts zeer geringe afwijkingen gevonden.
Daar in 't algemeen bij toenemende populatiedichtheid de leden van een dierenfamilie
kleiner worden, mag het fenomeen bij onze veldmuizen inderdaad opmerkelijk heten.
Zimmermann was de eerste die het verschijnsel bij arvalis constateerde (1952), terwijl
in hetzelfde jaar Chitty t.a.v. aardmuizen (Microtus agrestis L.) tot een gelijke waarneming kwam.
Later wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat, wanneer een muizenplaag
z'n top heeft bereikt, de gemiddelde grootte van de mannetjes boven het normale
ligt en dat ze na het ineenstorten weer geleidelijk afneemt.
Als mogelijke verklaring noemt Stein het optreden van een selectie onder de heren
der schepping tijdens het woeden van de "mannenslag", doch hij sluit het meespelen van
andere faktoren geenszins uit.
(slot volgt)

G. 1. Pop,
Afd. Bestrijding van Ongedierte.
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