Voorplaat: Naar eilandje gevluchte veldmuis,
tijdens bevloeiïng grasland
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DE VELDMUIS (slot): PLAGEN

Ontstaan van een plaag
Slechts weinig diersoorten tonen een constante dichtheid. Meestal is hun getalsterkte
aan fluctuaties onderhevig, die bij enkele (kleinere) soorten tot regelmatig terugkerende
explosies (cycli) kunnen leiden. De knaagdierwereld kent daarvan twee bekende voorbeelden: de veldmuis (Microtus arvalis Pallas) en, in mindere mate, de aardmuis (Microtus agrestis L.). De top van de cyclus is gekenmerkt door enorme aantallen muizen
en aanzienlijke schade.
Op grond van de in het dierenrijk geldende wet: hoe korter de levensduur, hoe groter
het aantal nakomelingen, biedt elke veldmuispopulatie perspektieven op overbevolking,
hetgeen (gelukkig) niet betekent dat ook elke vermeerdering culmineert in een plaag.
Ongunstige weersomstandigheden, ev. gecombineerd met een regulerend bestand van
natuurlijke vijanden, kunnen het sterftepercentage dermate beïnvloeden dat op z'n best
van een muizenjáár gesproken kan worden.
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Het ontstaan van een plaag wordt bevorderd door een complex van faktoren, die de
gestaag toenemende populatie moeten blijven begeleiden:

i

* een optimaal voedselaanbod
* ongestoorde nestelplaatsen (dijken, ruige wegbermen)

* gunstig weer

" een gering aantal natuurlijke vijanden

* een grondwaterstand, die minstens 20 cm onder het bodemoppervlak ligt
* het ontbreken van een geregelde wering(!), wat o.m. samengaat met een verwaar-

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

lozing van weilanden.
Het ontstaan van nestgemeenschappen en hun stimulerende invloed op de populatieverruiming, zijn in het oktober-nummer 1967 besproken.
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Oecologie
Welke mogelijkheden de oecologische sector (,,capaciteit van de levensruimte", Frank)
verschaft t.a.v. de ontwikkelingskansen van een veldmuispopulatie, blijkt o.m. uit een
publikatie van Van Wijngaarden: ,,De oecologische factoren, die het ontstaan van een
veldmuisplaag mogelijk maken" in het T.PI. ziekten, 62, 1956: 31:
"Bij een onderzoek naar het opkomen en verdwijnen van veldmuisplagen (Microtus
arvalis Pallas) bleek in de Betuwe in 1952, dat er een sterke correlatie bestond tussen
het optreden van een veldmuizenplaag en het landschapstype. Op de stroornruggronden,
waar de dorpen zijn gelegen, boomgaarden groeien en waar de wegen lopen, kwamen
de veldmuizen niet in plaagdichtheid voor; in de komkleigebieden, de wijde verlaten
weiland- en hooilandcornplexen ertussen, wèl. Ook elders in Nederland bleken de veldmuisplaaggebieden oecologisch scherp te typeren.
Deze gebieden zijn: het zgn. lage midden van Friesland, de kop van Overijssel met het
Kampereiland en de polder Oosterwolde, het complex Putter-, Nijkerker- en Eempolder,
een hoogveengebied bij Vriezenveen, en de komkleigebieden langs en tussen de grote
rivieren. Volgens Ritzema Bos waren er vroeger (1879) nog veel meer veldmuisplaaggebieden: het Zuid Hollands-Utrechts veengebied, Oud Beierland, geheel Friesland en
Noord en Oost Groningen. Een derde categorie veldmuisgebieden is in historische tijden
ontstaan en ten dele ook reeds weer verdwenen: Wieringermeer, Afsluitdijk, N.O.polder, Schouwen na de ramp, Sloepolder, Maaspolders bij Oss na dichting Beerse
overlaat.
Wat hebben deze gebieden nu gemeen: de grondsoort kan geen rol spelen: veldmuisplagen komen op klei, hoog- en laagveen voor. H et microklimaat is zeker in deze vlakke
gebieden zeer typisch, maar er zijn ook uitgestrekte weidegebieden zonder plagen.

Primair veldmuisbiotoop

Secundair veldmuishiotoop (griend)

Het enige wat de huidige veldmuisplaaggebieden gemeen hebben is dat het alle, min
of meer onontwikkelde gebieden zijn, grote uitgestrekte, nauwelijks door wegen ontsloten
hooi- en weilandcomplexen, waarvan de verzorgingstoestand zeer te wensen overlaat.
Dit is zeer goed verklaarbaar, het zijn alle gebieden waar of vroeger menselijke vestiging
onmogelijk was door periodieke overstromingen en zeer hoge grondwaterstanden, of
met een verkeerd vestigingsplan: Staphorst, Vriezenveen.
Wij kunnen gevoeglijk aannemen, dat in de gebieden, waar nu de veldmuisplagen
verdwenen zijn, b.v. het Hollands-Utrechts veengebied, deze toestanden ook hebben
geheerst. Ook de "nieuwe" plaaggebieden hebben een bepaalde tijd van extensieve exploitatie gekend.
Sommige, de Maaspolders en Schouwen, verkeren daar nog in. Uit dit laatste blijkt
ook nog, dat zich uit iedere locale veldmuispopulatie, als de omstandigheden daartoe
gunstig worden, een plaag kan ontwikkelen.
Bekijken we nu het ontstaan van een plaag in detail, dan zien wij het volgende. In de
minimumjaren leven in de Betuwe in de komgrondgebieden alleen veldmuizen in de zeer
ruige wegbermen (stations of survival). Deze populatie wordt gewoonlijk in twee jaar
zó dicht, dat er een migratie optreedt naar de hooilanden; hierna worden achtereenvolgens de slechte weilanden, de betere weilanden en de grienden bezet. Bij de ineenstorting van de plaag verdwijnen de muizen gelijktijdig uit al deze biotopen. De ruige
weilanden zorgen er dus voor, dat uit het geboorte-overschot van de bermen een plaag
kan ontstaan.
4

5

Toch is dit niet voldoende. Het bleek, dat er een zekere uitgestrektheid aan ruige
weilanden aanwezig moet zijn, wil er zich een plaag kunnen ontwikkelen. Het is bekend,
dat veldmuizen uitgesproken territoriumdieren zijn. Het lijkt ons nu waarschijnlijk, dat,
als eenmaal de weilanden zijn bevolkt, in een uitgestrekt plaaggebied de dieren in de
randgebieden de migratie van het geboorteoverschot van de centrumpopulatie verhinderen en dat juist hierdoor de centrumpopulatie tot plaaghoogte wordt opgedreven. Een
steun voor deze hypothese is het feit, dat in de grootste kommen de muizen het eerst
in de weilanden optreden en de plaag het hevigst wordt.
In geïsoleerd liggende, verwaarloosde weilanden ontstaat nooit een plaag.
Resumerende moeten er dus drie factoren aanwezig zijn om een veldmuisplaag te
laten ontstaan: 1. voldoende stations of survival, 2. ruige weilanden om in gunstige jaren
het geboorteoverschot van de bermen e.d. op te nemen, 3. een voldoende oppervlakte
van deze terreinen om "druk op de ketel", de plaagdichtheid te bereiken. Als deze
hypothese definitief bewezen is, is het onmogelijk maken van veldmuisplagen zeker uitvoerbaar. In het kader van b.v. graslandverbeteringsplannen en voorlichting verbetert de
graslandexploitatie zeer snel, bovendien worden in de meeste typische plaaggebieden
binnen afzienbare tijd ruilverkavelingen uitgevoerd. Wij zijn er persoonlijk van overtuigd, dat binnen twintig jaar het voor de bioloog zo interessante verschijnsel van extreme populatieschommelingen bij de veldmuis zal zijn verdwenen".

Verloop van een plaag
In de zomer van het eerste jaar ontstaat een geleidelijke vermeerdering van het aantal
muizen, die in herfst en winter weer terugloopt in dier voege, dat er in het daarop volgende voorjaar méér zijn dan een jaar tevoren. De zomer geeft opnieuw een toename
te zien en de cyclus zet zich voort tot de herfst van het derde jaar, wanneer de dichtheid
haar maximum heeft bereikt (kritische dichtheid).

Hiermee begint dan doorgaans ook de fase van de afbraak, want na het bereiken van
de top volgt een snelle ineenstorting (zie aldaar), die de populatie terugvoert tot hoogstens de geringe omvang van het eerste jaar.
Klimatologische faktoren kunnen het ritme van een cyclus verstoren: droogte en
warmte in voor de muizen gunstige zin (2-jarige cycli), kou en regen in ongunstige
(4-jarige cycli).
Bestaat er een mogelijkheid om het aantal op een bepaalde oppervlakte-eenheid aanwezige individuen vast te stellen? Tot een 10-tal jaren geleden lukte dit slechts globaal,
nl. op grond van schattingen. In 1957 hebben Stein en Reichstein in Duitsland een
methode ontwikkeld die exacter uitkomsten geeft, t.w. die van de totaalvangsten: d.m.v.
klapvallen vangt men in 3 dagen de gehele populatie en merkt daarbij alle leden. Deze
werkwijze is omstreeks diezelfde tijd in Wageningen gevolgd door Van Wijngaarden in
cte speciaal voor dat doel op het terrein van de P lantenziektenkundige Dienst ingerichte
,,muizentuin". Op grond van de resultaten hunner veelvuldig toegepaste methode, kwamen Stein en Reichstein tot de volgende normen:
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Kunnen veldmuisplagen synchroon, d.w.z. gelijktijdig in verschillende gebieden optreden?
Stellen we voorop dat het klimaat t.a.v. de synchronisatie een dominerende rol speelt,
dan impliceert dit een verhoogde kans op een gelijktijdig verloop van een cyclus in
meteorologisch uniforme gebieden. Het antwoord kan dus, wat ons land betreft, bevestigend luiden, al zijn enkele uitzonderingen bekend (Teunissen, 1937; v. Wijngaarden,
1957).

populat.lc

dichtheid

Ineenstorten van de top-populatie

Schematische voorstelli,ig van
het verloop van tie populatiedichtheid van de veldmuis tijdens de omwikkeling van een
normale cyclus. Wanneer de
dichtheid boven de stippellijn
stijgt, wordt de aanwezigheid
van de \•eldmuizen door de
landbouwer opgemerkt.
(Van Wijngaarden)
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Heeft een veldmuisbestand enkele jaren nodig om een plaag te creëren, de feitelijke
ineenstorting is niet zelden een kwestie van dagen. Ze manifesteert zich veelal, doch niet
uitsluitend, op plaatsen met een uitgesproken overbevolking. Een tweede oorzaak van
de catastrofe, nauw samenhangend met het bevolkingssurplus, is reeds in ons nummer
van augustus 1967 ter sprake gekomen. Veldmuizen vernielen zeker zoveel als ze consumeren en van deze twee hebbelijkheden wordt dikwijls de totale vegetatieopbrengst
de dupe; met het slinken van de voedselvoorraden gaat een daling van het weerstandsvermogen der dieren gepaard.
Die verminderde weerstand heeft aanvankelijk de mening doen postvatten als zou de
populatie in feite aan de gevolgen van besmettelijke ziekten te gronde gaan, een opvatting die nog werd geaccentueerd door het ontstaan van een parasietenexplosie. De conclusie bleek wat voorbarig te zijn getrokken, ook al omdat het parasietenbestand eenvoudig hierdoor valt te verklaren dat de dieren zich en masse gaan nestelen op een
slinkend kwantum muizen.
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Experimenteel onderzoek in de V.St. en Duitsland bevestigt de zienswijze dat besmettelijke ziekten bij het ineenstorten van de populatie slechts een ondergeschikte rol spelen.
Zeker, de verzwakte muizen worden vatbaarder voor ziektekiemen en er zullen exemplaren via infecties sterven, doch van een besmetting van de kolonie in haar geheel is
geen sprake.
Als gevolg van de voortgaande verzwakking wordt de kritieke grens van de lichamelijke weerstand, speciaal tegen de zware eisen van het koude jaargetijde, overschreden
en de ineenstorting mogelijk gemaakt.
Met dit hele proces is het selectiemechanisme van de natuur-huishouding eens te meer
treffend geïllustreerd: hardvochtig jegens het individu t.b.v. de instandhouding van de
soort (,,survival of the fittest").

S4mptomen
Tegen de tijd van de collaps maakt zich een duidelijk waarneembare golf van onrust
en opwinding van de muizengemeenschap meester. De bedrijvigheid in de gangen stagneert, het contact tussen de leden vertroebelt, de gehele arvalis-society raakt ontwricht,
hetgeen zich o.m. kan uiten in ongeregelde voeding, gestoorde nestbouw, verwaarlozing
van de jongen en ontredderde "huwelijksverhoudingen". Zelfs kannibalisme is onder
die omstandigheden geen zeldzaamheid. In deze periode van aftakeling en disorde dient
het gure winterseizoen met neerslag, wind, kou en vorst tijdens sneeuwdooi, de populatie
de genadeslag toe; ze wordt zo grondig aangepakt, dat meestal slechts weinig dieren het
vernietigingsproces overleven.
Enkele organische symptomen, die zich tijdens de ineenstorting voordoen, zijn, in
volgorde van optreden: apathie met verminderd reactievermogen; (soms algehele) verlamming; evenwichtsstoornissen; krampen; leververvetting 1 ); bijnierontsteking; fatale
daling van de bloedsuikerspiegel 2) als gevolg van een geleidelijk verbruik van de voorradige lichaamsreserven.

M et het zg. leggeweer worden
zo diep mogelijk in elk nmizen•

gaatje enkele gi/korrels gedeponeerd.

Bestrijding
Of het zin heeft om op het hoogtepunt van de plaag een bestrijding uit te voeren,
wordt algemeen ontkend (Rörig, 1916; Stein, 1958). Doch ook vóór het uitbreken ervan
zal een bestrijding niet slechts verspilling van geld en energie betekenen, maar zelfs
ondoelmatig zijn, aangezien de natuurlijke ineenstorting dan, door de sterke daling van
het aantal muizen, verhinderd of althans vertraagd wordt. Op de vraag: wordt het
plaagritme door een preventieve bestrijding gewijzigd, of herstelt het zich desondanks?,
heeft de praktijk nog geen antwoord gevonden.
Het meest effectieve is: de plaag te voorkómen en daarbij de wering als voornaamste
wapen te hanteren.
Ruigten betekenen voor veldmuizen aantrekkelijke plaatsen, omdat die bescherming
1) D e levercellen worden door vet overwoekerd en sterven af omdat ze hun chemische taak niet meer kunnen
vervullen. De oorzaak van de vervelling ligt veelal in een tekort aan bepaalde vitaminen (voedselgebrek).
= het tot glucose omgevormde zetmeel. Glucose (lat.) = druivensuiker. Tot de lichaamscellen,
die een bepaalde daling van het bloedsuikergehalte niet verdragen, behoren de zenuwcellen. Gevolg; kram•
pen of bewusteloosheid.
In de lever bezit het organisme een reservevoorraad glycogeen (gr. = dat wat glucose vormt), die bij da1ing
van de bloedsuikerspiegel en onder inwerking van het door het bijniermerg afgescheiden hormoon adrenaline,
wordt vrijgemaakt en als glucose in het bloed opgenomen.

2) Bloedsuiker
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Twee veldmuizen doen
zich aan bieten tegoed.
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HOE ONGEDIERTEPLAGEN OP VUILNISSTORTPLAATSEN

bieden tegen natuurlijke vijanden. In de praktijk komt dit neer op het kort houden van
de grasmat (o.m. in boomgaarden), maar evenzeer op het verwijderen van ruigten in
wegbermen.
De verzorging van het weiland is in dit kader van bijzondere betekenis. Van Wijngaarden (,,Over het verband tussen graslandexploitatie en veldmuisplagen") zegt daarover het volgende n.a.v. een in 1955 verricht onderzoek in de Betuwe:

"Het bleek dat de muizen vanuit de bermen allereerst de hooilanden bezetten die
echter nog slechts hier en daar te vinden zijn. Daarna worden de slechte, verwaarloosde
weilanden geïnfiltreerd. De veldmuizen vestigen zich hier vooral in de z.g. bossen, de
ruige plekken begroeid met bent, witbol en distels. Hier vinden de dieren immers dekking
onder de dode grasmassa en bescherming tegen weidend vee en weersinvloeden. Pas als
de verwaarloosde weilanden alle dicht bewoond zijn, trekken de muizen de betere weilanden binnen. De uitstekend verzorgde weilanden blijven echter zeer lang vrij van veldmuizen. Bij het laatste, tamelüke hoge bevolkingsmaximum van de veldmuizen in de
herfst en winter van 1955, bleven zij zelfs geheel vrij."
(Driemaandelijks bericht betr. komgrondengebieden, 6, 1956: 112-120).

Op de regelende functie van roofvogels en uilen bij kleinere veldmuisexplosies, werd
reeds in het augustusnummer 1967 de aandacht gevestigd.

Uitermate belangrijk is het vooral dat men, zodra de eerste veldmuizen zijn gesignaleerd, maatregelen gaat treffen. De populatie is dan nog gering in omvang, zodat een
bestrijding (wering) weinig tijd en kosten vraagt. Blijft men echter passief, dan wordt
niet alleen de verdelging kostbaarder, maar zal ook de schade snel en aanmerkelijk
toenemen.

Het probleem van de veldmuisplagen heeft sinds 100 jaar talloze pennen in beweging
gebracht, hoewel het ook in het grijze verleden de mensheid - steeds op onprettige
wijze - al heeft beziggehouden.
Doch pas omstreeks de laatste eeuwwende ontdekte men in het optreden van exorbitant hoge veldmuisaantallen een element van periodiciteit, zonder er evenwel een aannemelijke verklaring voor te kunnen vinden. Het onderzoek ernaar startte na de 2e
wereldoorlog en onze afdeling, toen nog verbonden aan de Plantenziektenkundige
Dienst, begon in 1949 haar veldexperimenten.
Talrijke hypothesen hebben sindsdien het licht gezien, doch ook vele vragen onbeantwoord gelaten, ondanks overvloedig feitenmateriaal. Of .
juist als gevolg daarvan?
Want onwillekeurig doemen hier - en ze vormen tevens het afscheid van Microtus
arvalis - de woorden op, die Portmann reeds in 1953 heeft neergeschreven:
"H o e ve r d e r o n z e f e i t e n k e n n i s g r o e i t, d e s t e m o e i 1 ij k e r
s c h ij n t h e t a 11 e v e r s c h ij n s e 1 e n v a n h e t m a a t s c h a p p e 1 ij k b est aan der dieren in een rationeel systeem te rangschikken."
G. J. POP
Afd. Bestrijding van Ongedierte
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TE VOORKOMEN
Ir. W. A. G. Weststrate, inspecteur volksgezondheid i.a.d.

1

Op een aantal contactdagen voor gemeentelijke rattenbestrijders, in de wintermaanden
1967I 68 door onze afdeling verzorgd, is door Ir. W. A. G. W eststrate een inleiding
gehouden over bovengenoemd onderwerp.
Wij drukken hier de bedoelde inleiding af.
Redaktie

Volgens een enquête over 500 stortplaatsen (er zijn er ongeveer 1000 in ons land)
komen op 2/ 3 van dit aantal in de zomermaanden vliegen voor. Eigenlijk op meer, want
van de drie gradaties uit de enquête: weinig-matig-veel, zijn alleen matig en veel meegerekend.
Volgens dezelfde maatstaf komen op 30% van de stortplaatsen ratten voor, en dát
ondanks de toegepaste bestrijding.
Deze cijfers bevestigen - hetgeen al genoegzaam bekend was - dat vuilnisstortplaatsen kweekplaatsen voor ratten en vliegen zijn. Ratten vinden er voedsel en nestelen
in de omgeving. Vliegen leggen graag hun eieren in de rottende stoffen en de vliegenlarven vinden er een goed milieu om zich te verpoppen. Het wijfje legt een paar honderd
eieren en als het lekker warm en vochtig weer is, zijn in een paar weken uit die eieren
via het popstadium volwas~en vliegen voortgekomen, die weer idem zoveel eieren leggen.
Eén vlieg in het voorjaar kan zodoende theoretisch miljarden en miljarden nakomelingen
in het najaar hebben. Gelukkig dat er heel wat eieren en poppen afsterven, anders zou
het er slecht uitzien!
En dan de ratten. Ik behoef U niets te zeggen over het nadeel en de schade, die de
ratten toebrengen. Bovendien kunnen ze, evenals de vliegen, ziekten overbrengen.
Ook andere hinderlijke insecten komen op de stortplaatsen voor, in hoofdzaak krekels,
kakkerlakken en muggen.
Wat kunnen we doen om al dat ongedierte het voortbestaan onmogelijk te maken?
Men kan het huis- en straatvuil verbranden inplaats van storten. Een goede inrichting
voor vuilverbranding geeft een prima oplossing. Door verbranding worden de afvalstoffen, met alle ongedierte en viezigheid, die er aan kleeft, radicaal vernietigd.
Men kan er ook compost van maken. Bij sommige systemen is men dan van de hinder
van het ongedierte af, bij andere niet.
Maar ook als men de afvalstoffen verbrandt of er compost van maakt, blijven er
stoffen en voorwerpen over, die niet verbrandbaar of composteerbaar zijn en die dus
toch op een stortplaats moeten worden gebracht, met de daaraan verbonden bezwaren.
Bovendien zijn deze methoden, vooral voor minder grote kwanta, kostbaar en ligt de
toepassing voor vele gemeenten voorlopig niet binnen het financiële bereik.
Momenteel wordt ongeveer 25% van het Ned. stadsvuil verbrand en verwacht wordt
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