Voor de nestbouw gebruikt moeder-muis droog gras, mos, boomschors e.d., terwijl ze het
interieur met fijn gras of mos bekleedt. Na de worp houdt ze het nest regelmatig schoon
en besteedt zij bijzonder veel zorg aan haar kroost.
Onder gunstige omstandigheden (klimaat, voedsel, dekking) kan het bij een reeds in
februari beginnende voortplanting, tot behoorlijke bestandsexplosies komen (Kulicke, 1960).
's Winters ontschilt de rosse woelmuis bij voedselschaarste diverse boomsoorten (bast van
coniferen, lariksen, wilgen, populieren e.a.), waarbij hoogten van 8-10 m kunnen worden
bereikt; ook de twijgen moeten het ontgelden. Het hout van de bomen blijft echter altijd
gespaard en daarop zijn de tandafdrukken vrij duidelijk zichtbaar (knaagsporen); ondergronds knaagt het dier niet. Ook in het veld kan schade worden aangericht; nesten van
kleine vogels worden evenmin ontzien: doden van de jonge bewoners, plundering van de
eieren.
Zoals boven is gezegd, kunnen gunstige omstandigheden een populatievermeerdering bevorderen. die speciaal voor de bosbouw minder prettige konsekwenties kan hebben.
Na dit in mineur getinte doopceel, mag één positieve eigenschap van de rosse woelmuis
niet onvermeld blijven: het consumeren, zij het dan in bescheiden mate, van schadelijke
insecten.
G. J. Pop

Knaagdierschade in jonge winteraanplant
populieren
De populier als cultuurgewas is momenteel o.a. zo aantrekkelijk omdat de teelt ervan
arbeidsextensief is. Na het planten wordt de bodemvegetatie vrijwel met rust gelaten, meestal wordt er alleen nog wat snoeihout op gedeponeerd. Tot het z.g. ,,sluiten" van de aanplant kunnen hier bijzonder gunstige levensomstandigheden ontstaan voor enkele kleine
knaagdiersoorten. De soorten, die als potentiële beschadigers van populieren in aanmerking komen, zullen wij" hieronder in het kort bespreken.

Woelrat (Arvicola terrestris L.).
De woelrat leeft grotendeels ondergronds en is in de lager gelegen gebieden gebonden aan
water. Vanuit sloten, beken, moerassen etc. worden gangen gegraven naar de cultuurgewassen.
De eerste schadegevallen vinden wij dan ook meestal dicht bij het water, later ook verder
daarvan verwijderd.
De schade wordt ondergronds toegebracht door het afknagen van de wortels van planten
gedurende de winter of het vroege voorjaar, dus wanneer voor de woelrat het voedsel
schaars is.
Het constateren van de schade gebeurt meestal veel later in een drogere periode van het
jaar, als de bomen gaan kwijnen resp. afsterven. Bij grotere populieren komt vaak het omwaaien van randbomen voor omdat de wortels geheel of grotendeels ontbreken.
Duidelijk zichtbaar is de schade in de eerste 5 tot 7 jaar na aanplant. Daarna kan ook beschadiging voorkomen, maar die valt dan meestal niet zo op.
In hooggelegen gebieden zoals de heuvels van Limburg, de Wageningse Berg en de Grebbeberg, komt een aangepaste z.g. droge vorm voor van de woelrat, die ook wel het Schermantype wordt genoemd. De schade veroorzaakt door deze, niet aan water gebonden vorm, 1s
vrijwel identiek aan die van de watervorm.
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Veldmuis (Microtus arvalis Pallas).
Van ~e veldmuis is bekend, dat onder gunstige omstandigheden periodiek, om de drie jaar,
plaagiaren kunnen ontstaan.
Door extreem afwijkende klimaatsomstandigheden kan de populatieopbouw vertraagd of
afgebroken worden, waardoor soms onregelmatigheden in de periodiciteit kunnen ontstaan.
Tot ~u toe zijn __vooral de komkleigronden va n ons land bekend als typische plaaggebieden.
Er z1Jn natuurhJk veel meer mogelijkheden.
A. v~n ~ijngaarden noemt een drietal condities die voor de vorming van een muizenplaag
vereist z1Jn:
1. Er m_oeten in een _bepaald gebied voldoende, zeer ruige wegbermen of soortgelijke begroenngen aanwezig zijn om de muizen in minimumjaren overlevingskansen te bieden.
2. Er moeten weinig verzorgde met gras begroeide gebieden aanwezig zijn om een eventueel geboorteoverschot van de primaire biotoopterreinen op te nemen.
3. Van de in 2 genoemde gebieden moet een bepaald minimum aaneengesloten oppervlak
aanwezig zijn of dicht bijeen liggen.
Veldmuizenschade bestaat uit het afknagen van de bast van de bomen, vaak tot op het
hout. Meestal wordt de beschadiging bovengronds gevonden op de grens van bodem en
lucht.
In de herf~~, winter of het vroege voorjaar (voedselschaarste) kunnen wij schade verwachten, waarbij -~ooral de schade, aangericht onder een langdurig sneeuwdek (geringde bomen)
funest kan ZIJ n.
Op gronden waarop weinig bodembewerking wordt toegepast (bermen, grienden en grasland) ontstaat m plaagiaren een veel hogere populatiedichtheid - en is de kans op schade
groter - dan op gronden waarop regelmatig bodembewerking wordt toegepast (bouwland
boomgaarden). Vrijwel uitsluitend in plaagjaren, bij uitzondering in de herfst daarvóór'
kunnen veldmuizen schadelijk optreden.
'

Aardmuis (Microtus agrestis L.).
De aardmuis is nauw verwant aan de veldmuis.
Ook bij _de aard_muis kunnen met 3-jaarlijkse perioden plaagjaren optreden. Zelfs het schadebeeld 1s praktisch identiek aan dat van de veldmuis. Vaak komt het dan ook voor dat de

Veldmuis
(Microtus
arvalis Pallas)
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Bij een geboorte
Plaats en tijd van handeling: residentie, Houtrust; 24 tot en met 26/ 9/ 73.
Gastvrouw: Damesbeurs.

Boven: Afgevreten wortels oude en jonge
appelboom (woelrat).
Rech1s: Geringde vruchtboom (veldmuis).

veldmuis de schuld krijgt als de schade is veroorzaakt door de aardmuis.
Wel zijn er enige verschillen in biotoopeisen van veldmuis en aardmuis. De veldmuis geeft
de voorkeur aan een droog steppeachtig gebied, terwijl de aardmuis meer een vochtig milieu prefereert. Beiden vragen een ruige bodemvegetatie, maar voor de aardmuis moet die
vegetatie wat hoger zijn.
Resumerend kunnen wij stellen, dat de knaagdierschade, die we in populieren kunnen verwachten, sterk afuankelijk zal zijn van de omstandigheden, die wij creëren.
Wordt aan de soortspecifieke biotoopeisen van een van de genoemde knaagdiersoorten
voldaan, dan kunnen wij schade verwachten. De intensiteit van de schade verloopt min of
meer parallel aan het meer of minder geschikt zijn van het biotoop voor een bepaalde
soort.

Literatuur

De vertrouwde Beurskakofonie met verantwoorde decibelproduktie: geschuifel, geroezemoes, con sordino-conversatie, achtergrondmuziek. Temidden van de meest uiteenlopende artikelen troonde als trekpleister van onze stand het terrarium met levende ratten.
Wij waren er 3 dagen: mijn vrouw als part-timer, ikzelf als "invaller". Het kleine knagersgilde huisde achter ons zitje en op de tweede avond van ons standcorvée ontwikkelde zich
het volgende dialoogje tussen een jeugdige bezoekster en mijn vrouw. ,,Hoe oud zijn die
ratjes, mevrouw?" ,,Ze zijn halfwas". ,,Zijn ze dan nog zóóó klein?" (duim en wijsvinger
projecteerden een spatie van I cm). Het sein om polshoogte te gaan nemen. Drie nieuwkomertjes lagen er al en moeder-rat was druk doende ook de overige zo snel mogelijk het
kunstlicht te laten aanschouwen. Binnen 60 seconden was het halve dozijn compleet: spartelende, rose miniatuurtjes.
Hoe dit zo on~ pgemerkt had kunnen passeren? Overdag posteerde de levende have zich in
het terrarium meestal zó dat de uiterlijke kentekenen van een op handen zijnde familieuitbreiding onmogelijk vielen waar te nemen.
Wel was ons iets ongewoons opgevallen. De avond tevoren had ik gewoontegetrouw de
lading uitwerpselen, die dagelijks in het terrarium wordt geproduceerd, met een flinke laag
zaagsel gecamoufleerd. Daags daarop was die laag als een berg in één hoek van het terrarium opgetast: nestbouwdrift van de aanstaande moeder, Op die heuvel werd 's avonds het
sextet dan ook ter wereld gebracht.
Rattten als huisdieren??

We waren benieuwd naar de reacties van het publiek op dit unieke gebeuren. De sentimenten schommelden tussen vrouwelijke tederheid en abrupte aversie. Het percentage "mild",
ook al eerder t.a.v. de halfwas-ratten, viel dermate op dat ernstige twijfel begon te rijzen
aan het geplande effekt van deze levende blikvanger. Ratten zijn nu eenmaal géén "lieve,
aardige en schattige diertjes". Zodra dergelijke kwalifikaties aan dameslippen ontsnappen,
wijst dat ergens op een kortsluiting in de relatie mens-rat.
Er waren zelfs 4 bezoekers, w.o. 2 van het geëmancipeerde geslacht, die belangstellend
informeerden of de ratten, inclusief het kersverse kroost, te koop waren. Reden: ,,'t Lijkt
me best leuk om ze als huisdier te houden". Onze repliek: ,,Precies, het I ij k t aardig".
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Jonge bruine rat,
enkele dagen oud.
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