Erna Mohr (1954) vermeldt de vangst van een 3-jarig eikelmuiswijfje, kort vóór het begin
van de winterslaap: gewicht 210 gram waarvan 135 gram vet; het normale gewicht van een
volwassen eikelmuis in de zomer bedraagt 65-80 gram.
Het opvoeren van de lichaamstemperatuur begint al vóór het ontwaken (hormonale werking): toeneming van hartwerking en ademhaling, terwijl dit proces erná veel voedsel
vraagt: de dieren zijn hongerig.
Dat lage temperatuur of voedselgebrek alléén de winterslaap niet veroorzaken, blijkt uit
proeven met hazelmuizen, die men ook in een verwarmd vertrek en bij voldoende voedsel
in slaap heeft gekregen.
De dieren slapen veelal in opgerolde houding, de staart tussen de oren doorgetrokken; de
bolvorm van het lichaam reduceert zodoende de warmteuitstraling.
Interessant is de vraag in hoeverre de winterslaap van invloed is op de levensduur. Slaapmuizen bereiken in hun soort vrij hoge leeftijden: eikelmuis en relmuis tot 8 jaar, hazelmuis tot 5 jaar. Bij egels (insectenetende winterslapers) is die invloed niet merkbaar, doch
deze dieren slapen slechts van november tot maart, terwijl onze slaapmuizen 6 à 7 maanden
uit de roulatie zijn. Uit enkele tientallen jaren ringonderzoek bij vleermuizen is naar voren
gekomen dat veel in 't wild levende soorten opmerkelijk ouder werden dan hun in gevangenschap vertoevende familieleden.
G. J. Pop

Winterslapende
eikelmuis.
Foto J. Th. ter Horst,
Maastricht.
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CONTACTDAGEN GEMEENTELIJKE RATTENBESTRIJDERS

..

Door verschillende mutaties onder de medewerkers van de Afdeling Bestrijding van Ongedierte, is er in de laatste tijd niet veel gelegenheid geweest om de jaarlijkse contactdagen
voor de gemeentelijke ongediertebestrijders te organiseren.
.
Nu e.e.a. weer in goede banen is, zullen deze contactdagen weer m ere worden hersteld.
Zoals u bekend zal zijn is de bedoeling van deze dagen om niet alleen het_ contact van de
gemeentelijke ongediertebestrijders onderling te bevorderen, maar bovend1~n een nauwer
contact te leggen tussen hen en de bovengenoemde afdeling, door wederztJdse ervanngen
uit te wisselen en technische problemen te bespreken.
Onzerzijds zal het bijzonder op prijs worden gesteld als ook de directe chefs van de ongediertebestrijders aan deze contactdagen zouden kunnen deelnemen.
Aan deze bijeenkomsten, die van 10.00 tot ca. 16.00 ?ur duren en w~arop een v_~n onze
films (duur 15 à 20 minuten) zal worden vertoond, z1Jn behalve de reis- en verbhJfkosten
der deelnemers, geen verdere kosten verbonden.
Hieronder volgt het schema voor 1974/ 1975, zodat U, rekening houdend met de afstand,
een keuze kunt maken en de voor U van belang zijnde datum reeds nu kunt noteren.
Provincie Groningen

donderdag 28 november 1974 in het gebouw van de Chr. Jonge
Mannen Vereniging, Spilsluizen N. / Z.-9 te Groningen.
Provincie Friesland
donderdag 12 december 1974 in Hotel de Vier Leeuwen, Lange
Marktstraat 18 te Leeuwarden.
Provincie Drenthe
donderdag 16 januari 1975 in Café-Restaurant Bellevue, Nassaulaan 30 te Assen.
Provincie Overijssel
donderdag 23 januari 1975 in de Stadsschouwburg Odeon, Blijmarkt 25 te Zwolle.
Provincie Gelderland
donderdag 30 januari 1975 in het Cultureel Centrum "De Coehoorn", Coehoornstraat 11 te Arnhem.
Provincie Utrecht
donderdag 6 februari 1975 in Hotel Heidepark, Jan Steenlaan
22-24 te Bilthoven.
Provincie Noord-Holland : donderdag 13 februari 1975 in de Restauratie van het Centraal
Station, Stationsplein 11 te Amsterdam.
Provincie Zuid-Holland
donderdag 20 februari 1975 in het Gebouw "Atrium", Karel
Doormanstraat 143 te Rotterdam.
Provincie Zeeland
donderdag 27 februari 1975 in het Congresgebouw "De Prins
van Oranje", Nieuwstraat 14 te Goes.
Provincie West-NoordBrabant
donderdag 7 november 1974 in Café-Restaurant " Marianne",
Tilburgseweg 16 te Breda.
Provincie Oost-NoordBrabant
donderdag 3 J oktober I 974 in het instructie-lokaal van · de
Dienst Gemeentewerken, Frederik van Eedenplein I te Eindhoven.
Provincie Noord-Limburg: donderdag 14 november 1974 in de Venlonazaal, Hogeweg 10
te Venlo.
Provincie Zuid-Limburg : donderdag 21 november J974 in de Stichting Cultureel Centrum-Maastru:ht, Staargebouw, Stadsschouwburg te Maastricht.
69

