DE RELMUIS
De relmuis lijkt qua uiterlijk het
,neest op een eekhoorn. Beide pronken met een lange, fraaie pluimstaart. De vacht van de relmuis is
grijs en dicht ingeplant; de staart is
alleen aan de bovenzijde grijs en
van onderen witachtig.
LEEGSTAANDE WONING
De relmuis, Glis glis (L.) is de slaapmuizensoort die
het meest wordt aangetroffen in woningen. De relmuis heeft, net als familielid eikelmuis, de vakantiewoning ontdekt als aantrekkelijk (winter)verblijf.
Zonodig maakt hij er met de hele familie gebruik
van. Gelukkig voor de vakantiegangers verblijven
relmuizen ook veelvuldig in de bossen, waar zij zich
in (holle) bomen of in oude konijnenholen nestelen. Zoals eerder gezegd is de relmuis forser dan de
eikelmuis. De lichaamslengte varieert van 13 tot 19
cm; de dikke staart kan wel 16 cm lang worden.
Relmuizen zijn uitmuntende klimmers. Zelfs als er maar een kleine opening aanwezig b,
kunnen ze gebouwen
binnendringen.
Bijvoorbeeld via
de onderkant
van de dakpannen of via
openingen in
het dakbeschot
van de woning.

Springen doet de relmuis alleen in noodgevallen; op
de begane grond beweegt hij zich niet al te vlot
voort.

VOORTPLANTING
In juni begint de voortplantingstijd die duurt tot
augustus. Na een draagtijd van 4 weken of 30 - 32
dagen (de literatuur verschilt hierover) worden 4 tot
6 jongen geboren. Meestal verlaten de jongen na 1,5
maand het nest, maar het komt ook voor dat de jongen pas na de winterslaap het nest verlaten. Direct
na hun eerste winterslaap zijn ze geslachtsrijp.

SCHILLEN EN KABAAL MAKEN
Relmuizen hebben een gevarieerde voedselkeuze:
fruit, beukennootjes, eikels, zaden, jonge plantendelen (boomschors), paddestoelen, insecten, slakken,
eieren en vogels. Ze zijn beducht vanwege het schillen van de bast van boomstammen en takken tot
hoog in de bomen. Relmuizen kunnen onderling
behoorlijk vechten waarbij slachtoffers vallen die
vervolgens worden opgepeuzeld. Door hun luidruchtige gedrag verraden relmuizen zich vaak. Net
als eikelmuizen grommen ze, schreeuwen ze, fluiten
en snuiven ze.
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