Het verloop over 1971 tot en met september was:
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25
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14
6
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muizen 6

Controle

Om onaangename verrassingen door het plotseling optreden van ~en uitbraak van pseudovogelpest in de toekomst zoveel mogelijk te vermijden, heeft de. directeur van _de Veeartsenijkundige Dienst besloten een regelmatige contr~le ~p de naleving_ va~ de entmg en ?P de
resultaten van deze enting uit te voeren. De Stichting Gezondheidsdienst voor Pluimvee
verleent medewerking aan deze controle, die mede wordt uitgevoer_d op grond van,_ een
verzoek van het bedrijfsleven te komen tot een perma~ent bewakmgs_systeem, teneinde
beter geïnformeerd te zijn over de graad van bescherming van de pluimveestapel en de
werking van de gebruikte entstoffen.
.
Voor fok- en vermeerderingsbedrijven wordt voor deze controle_ gebruik gemaakt_ van
bloedmonsters die reeds worden genomen voor onderzoek op chronische ademhalmgsz1ekte.
Wat mestkuikens en legkippen betreft verzamelt de Veeartsenijkundige Diens~ bloedmonsters op de pluimveeslachterijen. Deze monsters worden op het labor~tonum van de
Gezondheidsdienst voor Pluimvee te Doorn op de mate van onvatbaarheid tegen pseudovogelpest onderzocht.

DE HUISMUIS

(Slot)

Zintuigen en leervermogen
De huismuis is begiftigd met een redelijk Ie e rvermogen dat op een iets hoger peil staat
dan dat van de bruine en zwarte rat (Rattus norvegicus Berkenhout en Rattus rattus L.).
In het territorium kent hij alle wegen, schuilplaatsen e.d. ,,van buiten" (oriëntatievermogen).

Bruine rat (Ra11us norvegicus). Foto Hoofdinsp. Milieuhygiëne.

Van de zintuigen zijn smaak, gehoor en reuk goed ontwikkeld, het gezichtsvermogen is
minder goed, nochtans voldoende voor nachtelijke bezigheden (:. grote ooglens). Evenals
alle kleinere knaagdieren is de huismuis vèrziend; kleuren kan hij niet onderscheiden.
De maximum gehoorgrens ligt bij rat en muis bij 70 à 80.000 trillingen per seconde
(bij de mens tussen 16.000 en 20.000, bij kinderen tot 40.000).
Op hoge, zachte tonen reageert de huismuis gewoonlijk door snel te vluchten; luide, diepe
tonen, lawaai en muziek storen hem nagenoeg niet. Dit laatste was voor het middeleeuwse
volksgeloof aanleiding het dier als muzikaal te bestempelen. Slechte muziek zou hem zelfs
verdrijven, reden waarom men toentertijd een zanger met ondermaatse stemkwaliteiten
zonder schroom kon bekritiseren met de opmerking "je zingt de muizen het huis uit".
Goede muziek daarentegen lokte de dieren in grote scharen aan (rattenvanger van Hameln!).
De reuk, het voornaamste zintuig, bewijst belangrijke diensten bij de voedselkeus en
in het sociale leven: huwelijkspartner en huisgenoten worden vnl. aan de (gemeenschappelijke) geur herkend , terwijl ook de urinemerken als oriëntatiepunten worden benut.
Ernstige neusletsels kunnen het dier dus fataal worden (zie ook "De rat in de pers" in dit
nummer).
De tastzin zetelt hoofdzakelijk in de lange, zeer gevoelige snorharen, die bij het aftasten
van schuilhoeken, nauwe gangen en gaten onmisbaar zijn. Huismuizen, die men van de
tastharen ontdoet, tonen zich zelfs in een vertrouwd milieu bijzonder gehandicapt.
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De jongen komen blind, doof, tandeloos en onbehaard ter wereld, doch na 14 dagen
functioneren gezicht en gehoor normaal, 2 dagen later is de beharing compleet, terwijl
4 weken na de geboorte het gebit volledig is doorgebroken. Tussen de 150e en l 80e dag
(afhankelijk o.a. van de temperatuur) is het dier volgroeid en heeft het zijn maximum
gewicht bereikt.
G es Ia c hts rij p h e id treedt als regel bij laboratoriumdieren eerder op dan bij vrij
levende exemplaren en bij mannetjes iets vroeger dan bij wijfjes. Bij de huismuis resp. na
gemiddeld 50 dagen (in gevangenschap) en na 2- 2,5 maand (vrij levende).

Ajb. van een huismuis uit
het in 1679 verschenen kruidenboek van A. Lonicerus.

Nestbouw en broedz:org

Voortplanting
Na een draagtijd van 19- 21 dagen werpt het wijfje gemiddeld 5- 7 jongen: de eerste

worp is als regel kleiner (2-5; Hagemann, 1960.) Hoewel de meeste worpen van het vroege
voorjaar tot laat in de herfst plaats vinden - met een top in de zomermaanden - worden
bij "gedomesticeerde" huismuilen ook 's winters regelmatig worpen geregistreerd, bij wilde
populaties minder.
T.a.v. de worpfrekwentie lopen de meningen uiteen. Terwijl voor in het wild levende populaties Ognew (Rus!.) een jaargemiddelde van 3-8 nuemt, Heptner ( 1956) 4- 5, nemen zij
voor in onze omgeving levende wijfjes een maximum aan van 10. Anderen daarentegen
(o.a. Laurie, 1946) fixeren voor laatstgenoemde categorie een veel bescheidener frekwentie,
nl. 5,5, daarbij uitgaande van de gedachte dat bedoelde dames veelvuldig door mens en
huisdieren worden gestoord.

Aan de maaltijd.
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Huismuizen bereiken een 1e e f tijd van hoogstens 1 ½ jaar, laboratoriumdieren 2- 3,
soms 4 jaar. Voor de kweek kan men wijfjes maximaal 10-12 maanden gebruiken, mannetjes 15 maanden.

Het kogelvormige nest ter grootte van een vuist wordt of zelf gegraven (vrij levende dieren)
of gebouwd in een donkere en droge hoek, kist, spleet, oud matras of meubel. De bouwstoffen: stro, gras, papier, veren of textiel waarborgen het tweede vereiste waaraan het nest
moet voldoen: warmte.
Beide geslachten zijn bij de nestbouw betrokken: de mannetjes slepen het materiaal aan dat
hun wederhelften verwerken. Aan de bouw besteedt de huismuis meer zorg dan zijn confrater, de rat.
BiJ jonge muizen openbaart zich na 17- 20 dagen de eerste, nog speelse, interesse voor
nestmateriaal, daarná helpen ze met het aanslepen ervan. Met de eigenlijke nestbouw beginnen ze eerst als ze geslachtsrijp zijn geworden (Eibl-Eibesfeldt, 1950).
De verzorging van het kroost is bij de moeder in goede handen; terwijl vader het territorium rondom het nest voor zijn rekening neemt, belast zijn eega zich met de verdediging
van de jongen. Bij aanhoudende storing verhuist ze met haar kinderen naar een rustiger
plek.
Met recht kan dus binnen de muizengemeenschap van een zekere werkverdeling worden
gesproken.
Ko 11 er (1952, 1955) onderscheidt broed- en normale (slaap-)nesten. Aan de hand van
proeven met witte muizen onderzocht hij de invloed van hormonen en nestjongen op de
bouwactiviteit en hij kwam daarbij tot interessante ontdekkingen.
Tussen de Se en 7e dag van de dracht beginnen de wijfjes plotseling flinke broednesten aan
te leggen, die 4- 5 maal zwaarder zijn dan de dagelijks gebouwde slaapnesten (resp. 30-50
gr. en 8-12 gr.).
Neemt men ·s morgens het broednest weg, dan bouwt de a.s. moeder 's nachts een nieuw
Haar activiteit is enkele dagen vóór de worp het grootst, doch verdwijnt direct erná geheel.
Verwijdert men nu het broednest mèt de jongen, dan zorgt moeder muis de volgende nacht
voor een normaal nest.
Doch nu het o p me r k e 1ij k e: neemt men onmiddellijk na de geboorte het nest weg,
dus niet de levende have, dan ontstaat weer een broednest.
Koller's conclusie: tot het moment van de worp wordt het bouwen van broednesten endogeen (hormonaal) geactiveerd, daarna exogeen (door aanwezigheid van nestjongen). De
bouwactiviteit hangt daarbij nauw samen met de leeftijd van de jonge muizen: hoe ouder
deze zijn, des te kleiner wordt het nest. Verruilt men het oudere kroost tegen pasgeborenen,
dan neemt de omvang van het broednest weer toe.
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'n Paar korte opmerkingen mogen het beeld van Mus musculus completeren. Behalve dat
zijn nachtelijke activiteit vaak rustverstorend werkt, kan zijn aanwezigheid een bedreiging
voor mens en vee inhouden door het overbrengen van besmettelijke ziekten.
Wanneer we dan bovendien bedenken, dat men algemeen geneigd is de huismuis te onderschatten en dat de dieren, in het bijzonder op plaatsen waar rattenpopulaties verdwijnen,
zich sterk plegen te vermeerderen, dan is een waarschuwing zeker niet overbodig: neem ook
tegen hèn tijdig maatregelen!
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::k.onracl C;}ünther

Veel dieren nemen zuurstof uit de lucht op en gebruiken die voor de oxydatie (= verbranding) van organische stoffen. De bij dit proces ontstane afvalstoffen zijn koolzuur en water.
De ademhaling zorgt voor aanvoer van zuurstof en afvoer van het koolzuur. Bij gewervelde
dieren is het de taak van het bloed om de zuurstof, uit de lucht opgenomen in de longen,
door het lichaam te transporteren en het in de weefsels gevormde koolzuurgas naar de
longen te voeren waar het wordt uitgeademd.
Een geheel ander proces treffen we bij de insecten aan. De op het land levende halen adem
d.m.v. tracheeën (luchtbuizen) die zich van de lichaamswand af naar binnen steeds nauwer
vertakken en tenslotte overgaan in uiterst fijne buisjes (tracheolen), van waaruit de zuurstof
direct de weefsels bereikt. In tegengestelde richting wordt het koolzuur afgevoerd. De
tracheolen hebben een doorsnee van 0.2- 0.3 µ( l /l = 0.001 mm).
Een spiraalvormig versterkte wand voorkomt het indrukken van de tracheeën, die vooral
bij vliegende insecten zeer sterk ontwikkeld zijn.
In de lichaamswand monden de luchtbuizen uit met kleine openingen, de stigmata, waarvan
aantal en ligging kunnen variëren. In de kop komen geen stigmata voor, het borststuk bezit
gewoonlijk 2, het achterlijf 8 paar (veelal aan èlk segment een paar) van deze openingen:
vaak zijn ze voorzien van borsteltjes of haren om de lucht te zuiveren van stof. Behalve als
entree voor de buitenlucht en uitgang voor het koolzuur, hebben de stigmata tot taak het
verhinderen van waterverlies, terwijl bij de vervellingen de oude tracheewand via het stigma
naar buiten wordt getrokken. De stigmata kunnen worden afgesloten; het openen is o.m.
afhankelijk van de toeneming van het koolzuurgehalte in de weefsels.
De ontdekker van de tracheeën is de Italiaanse natuurkundige Malpighi (1628- 1694).

Adoptie van soortvreemde jongen treft men bij Mus musculus eveneens aan; die van
jonge dwergmuizen (Microtus minutus Pallas) werd in ons nummer van mei 1967 reeds
genoemd. Andere tot dusver bekende pleegkinderen zijn: bosmuizen (Apodemus sylvaticus L.), grote bosmuizen (Apodemus flavicollis Melchior) en rosse woelmuizen (Clethrionomys glareolus Schreber).

G. J. Pop
Afd. Bestrijding van Ongedierte
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Ademhaling

Ook bij huismuizen kennen we, bij sterke populatie-uitbreiding of bij het ontbreken van
voldoende schuilplaatsen, hestgemeenschappen (zie "Rat en Muis" - okt. 1967: 58). H. A.
en H. F re y e ( 1960) vermelden vondsten van 40 jonge dieren van verschillende leeftijden
in één nest, verzorgd door meerdere moeders, die zich ook over andermans kinderen ontfermen. Op deze wijze blijft de zuigelingensterfte beperkt.

Tot slot de enige creditpost op de balans van onze viervoetige parasiet: zijn betekenis als
proefdier in het laboratorium der medische wetenschap.
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In ons oktober-nummer van 1971 hebben wij de voordelen van het chitinepantser der
insecten genoemd. Het exoskelet heeft echter ook " zwakke plekken" en dat zijn o.a. de
stigmata, die het dier b.v. kwetsbaar maken voor ademvergiften.
Hoe heeft nu bij insecten het proces van .d e luchtverversing (het zuurstofverbruik) plaats?
a. Bij op het land levende kleine insecten, larven en poppen geschiedt dit uitsluitend door
diffusie, d.i. kort gezegd elke beweging (stroom) die wordt veroorzaakt door een
concentratieverschil. In vloeistoffen en vooral in gassen bewegen de moleculen zich met
grote -snelheden en wel steeds van plaatsen met een hoge naar die met een lage concentratie.
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