DE EIKELMUIS
De meeste slaapmuizen hebben in
de volksmond bijnamen gekregen.
Zo staat de eikelmuis ook bekend
als grote hazelmuis, (tuin)eekhoornmuis, tuinslaper, en de fruitrat. De laatste naarn wijst op de
schade die de eikelmuis bij fruitkwekers aanricht.
HOE ZIET DE EIKELMU I S ERUIT ?
De eikelmuis, Eliomys quercinus (L.) is een schoonheid om te zien. De rugzijde is roodbruin, terwijl de
buik vaalwit is. Ook de staart is aan de onderzijde
wit. De bovenzijde is zwart, net als de

pluim. De ogen staan ingeplant in een zwarte ring
die als een streep onder langs de oren doorloopt en
scherp contrasteert met de witte wangen. De eikelmuis is kleiner dan de relmuis en wordt zo'n 11,5
tot 17 cm lang. De grote oren zijn 2,2 tot 2,6 cm
lang en de achtervoet kan zelfs 3,2 cm worden.
WAAR IS DE EIKELMUIS TE VINDEN?
De eikelmuis geeft de voorkeur aan een leefgebied
met veel rotspartijen of andere stenige objecten
waarin of -achter hij zich kan verbergen. Als er voldoende schuilmogelijkheden zijn, treft men de
eikelmuis ook aan in bossen struikgewas, hagen,
boomgaarden en tuinen. 's Winters worden eikelmuizen vaak aangetroffen in groeven (mergel) of in
woningen. Soms houden zij hun winterslaap in
oude nesten van eekhoorns of vogels; soms bouwen
ze zelf een nestje dat bolvormig is en behalve uit
takken, uit zacht materiaal bestaat: mos, haren en
veertjes.
VOORTPLANTING
Zes tot zeven maanden zijn de slaapmuizen uit de
roulatie. Zodra ze ontwaken uit hun winterslaap
begint voor de eikelmuizen de voortplantingsperiode. Na een draagtijd van ca. 3 weken, worden 3 tot 6
jongen geboren. Pas na 18 tot 21 dagen kunnen de
jongen zien. Dat is opmerkelijk lang voor een
knaagdier. Na deze tijd volgen de jongen hun moeder. De jonge vrouwtjes worden na de tweede winterslaap geslachtsrijp.
ZORGT DE EIKELMUIS VOOR
OVERLAST?
De eikelmuis is een onverzadigbare alleseter: vetrijke
zaden, vruchten, noten, eieren, granen, insecten,
larven, vlees en zelfs kleine vogels. Met zijn snijtanden is hij in staat om zelfs de hardste bolstets stuk te
aken. Dat de eikelmuis als bijnaam de fruitrat
heeft gekregen, is te danken aan de schade die hij
aan het fruit kan toebrengen. De eikelmuis is een
beschermde diersoort. Verrrioedelijk komen de
eikelmuizen de grens over vanuit Belgisch
Vlaanderen waar ze vrij talrijk voorkomen.
Het is niet alleen hun bijtlust die voor hinder
kan zorgen. Eikelmuizen kunnen vrij luidruchtig zijn. Het zijn uitgesproken nachtdieren die
gedurende de hele nacht actief zijn. Ze laten
langgerekte klagende geluiden horen die
gepaard gaan met brommen, fluiten, blazen
en piepen. Welterusten!

