DEHAZEL
De hazelmuis is de slankste en kleinste van de slaapmuize11. In ons land
ko111t de hazelmuis alleen in het uiterste zuidelijke puntje van Limburg
voor. In Denemarken wordt hij aangetroffen op Fy11e11 e11 Seeland; daar is
men in Frederiksbe,g het "Projékt
Hasselmus" gestart om de kwetsbare
populatie te beschermen.
AMBASSADEUR VAN DE BOSRAND
Langer dan 6 tot 9 cm wordt de hazelmuis,
M11scardin11s avellanarius (L.) niet. De vacht is geelrood tot goudbruin met een lichtere buikzijde. De
haze lmuis is een echte loofbosbewoner en beweegt
zich het liefst in de buurt van zijn menu: in en om
de bosranden waar de bramen en hazelnoten weelderig groeien. Grensgebieden tussen bos en weiland,
met een gevarieerde boom- en struiklaag hebben
zowiezo de voorkeur. Helaas heeft veel oorspronkelijke randbegroeiing moeten wijken voor perceelvergroting en een intensiever grondgebruik. Dat heeft
het leefgebied van de hazelmuis de laatste jaren
sterk beperkt.
Tussen de dichte bramenstruiken worden op kunstige wijze nesten gebouwd op een halve tot 2 meter
hoogte va n de grond. Tenminste, als er geen alternatieven voorhanden zijn in de vorm van nestkastjes,
boomholtes of oude vogelnesten. De bolvorm onder
de bramenstruiken wordt aan de buitenzijde bedekt
met boombladeren. Hazelmuizen hebben de
gewoonte om de nestingang altijd af te sluiten met
een propje gedroogd gras. Het winternest va n de
hazelmuis bevindt zich -in tegenstelling tot het
zomernest- meestal op de grond.

I N EEN BAKSKE VOL STRO ...
Hazelmuizen zijn uithuizige diertjes en -net als de
andere slaapmuizen- 's nachts actief. Het kan voorkomen dat zij 's zomers de gehele nacht niet in hun
nest terugkeren. Van oktober tot april wordt een
winterslaap gehouden.

Dat is ook de periode waarin het kan voorkomen dat
slaap11111izen ongewild op
reis gaan. Dat ondervond ,
een hazelmuis die terecht
was gekomen op Texel tussen de den11entakke11 van
een kerststukje, afkomstig
uit de Ardennen. Zijn '1
rondreis was nog niet ten
einde, want de hazelmuis werd naar het
Zeehonden
Opvangcentrum Eco Mare
gebracht. Die zocht vervolgens contact met de
Vereniging Das en
Boom, die de hazelmuis opna111 in het Beekse
Dierenopvangcentr111n.
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Na de winterslaap begint de voortplantingstijd. In
de tweede helft van augustus worden 3 tot 7 jongen
geboren na een draagtijd van 22 dagen. Soms volgt
in september nog een tweede worp. De hazelmuis
voedt zich met hazelnootzade n (vandaar die
naam ... ), eikels, kersenpitten, bessen en verse struikknoppen, jonge bladeren, insecten en hun larven. ■
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