SNORKNAGEN

GEEF BIOLOGISCHE

Over dit onderwerp laten wij hieronder het artikel volgen van mej. W. van Ebbenhorst
Tengbergen, dat is gepubliceerd in "Biotechniek" Org. 8, no. 2, febr. 1969), uitgave van de
landelijke werkcommissie laboratoriumdieren, secr. Centr. Proefdierenbedrijf T. N. 0., Zeist.

MUIZENBESTRIJDING EEN KANS
(Overgenomen uit "De Fruitteelt",jrg. 16, no.//, 12 maart 1976.)

Redaktie

'

Nu we weer in een dal zitten wat betreft de hoeveelheid muizen in de boomgaarden, is dit een
goed moment om de populatie ook voor de komende jaren laag te houden. U kunt dit doen door
nu regelmatig muizenkorrels op basis van crimidine in de belopen gaatjes te strooien. Dit is een
goede maatregel. Daarnaast is het een goede zaak ook de natuurlijke vijanden van de muizen in
te schakelen.
Torenvalken: muizenjagers

De muizenstam 020 vertoont sinds de elfde
inteeltgeneratie ( 1933) een eigenschap die bestaat in het afknagen van elkaars snorharen en
soms ook van het kophaar tot op de kruin.
Deze dominant erfelijke afwijking bleef in
deze stam gehandhaafd. Ook de, in 1957 uit
Engeland ontvangen stam A2G, die niet aan
de 020-stam verwant is, bezit deze vreemde
eigenschap.
De knaaglust komt bij wijfjes en mannetjes in gelijke mate voor, maar manifesteert zich niet bij
alle dieren. Deze gewoonte kan zich al op de leeftijd van twee maanden manifesteren, maar
gewoonlijk niet vóór zes maanden.
Bij de bestudering van dit merkwaardige verschijnsel werd het volgende gevonden. In een aantal
grote kooien, met 16 muizen per kooi, werd nooit geknaagd, terwijl in andere kooien alle 16
snorloos waren, of wat vaker voorkwam, 15 geschoren en I met gave snor. Wanneer deze
besnorde enkeling toegevoegd werd in een kooi met 16 snordragers, had dit dier binnen twee
weken al het barbierswerk verricht en was weer de enige met snorharen. In grote kolonies lijkt er
een soort knaagmonopolie te bestaan. Na verwijdering van de enkele knager uit een kooi,
begonnen bij de overige 15 weer snorren te groeien totdat er soms weer één van hen knager werd.
Na splitsing van de 16-tallen in 8 afzonderlijke paren, werd de knaaglust bij ongeveer een derde
van de dieren manifest (in 60 paren 020 37%, in 35 paren F 1 020xC578L of C578Lx 020, 29%).
Enkele fokwijfjes met snor, die hun mannen altijd zorgvuldig schoren, staakten dit bedrijf
gedurende de tijd dat ze een nest te verzorgen hadden. Zodra echter de jongen de kooi uit
waren, werden hun echtgenoten weer binnen twee dagen van hun snorharen ontdaan.
Sommige fervente knagers hielden er op latere leeftijd weer mee op. Bij deze erfelijke afwijking
doet zich dus het ongewone verschijnsel voor dat de eigenschap onzichtbaar kan zijn aan de
drager zelf, maar zich manifesteert bij kooigenoten, zelfs van een andere stam.
In verband met het hoge percentage longtumoren in de stam 020, werd gezocht naar eventueel
geaspireerde haarpartikels in de longen. Deze werden echter noch in de longen van 020 muizen
(wit haar), noch in die van 020xC578L bastaarden (zwart haar) overtuigend aangetoond.

Een van de bekende natuurlijke vijanden van veldmuizen is de torenvalk.
Deze vogels zijn dus de moeite waard om ze op het bedrijf te hebben. Een moeilijkheid hierbij is
dat ze niet overal een nest maken, zodat u ze zelf de gelegenheid om te nestelen, moet bieden.
Bouw nu een nestkast

Hoewel de snoei nu gaat dringen, is er nog wel eens een uurtje over dat gebruikt kan worden om
een nestkast in elkaar te timmeren. Zo'n nestkast hoeft geen superdeluxe geval te zijn, doch kan
met eenvoudig materiaal in elkaar gezet worden. Een belangrijke zaak is wel, dat de nestkast
waterdicht is, terwijl een kleine " luifel" boven het vlieggat geen luxe is; dit voorkomt het
inregenen enigszins. Op bijgaande tekening treft u de maten aan.

Een nestkast behoeft geen bungalow te zijn.

Mej. W. van Ebbenhorst Tengbergen
Laboratorium van het Antoni van Leeuwenhoekhuis,
Het Nederlands Kankerinstituut, Amsterdam.
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Werkelijk wijs is hij die veel begrepen heeft,
niet hij die veel heeft geleerd.
Beste lezers,

De afmetingen van een nestkast.

Plaatsen
Als u de nestkast klaar hebt, vul hem dan met wat turfmolm en plaats hem op een paal van ca. 4
m. hoogte. Zorg dat de aanvliegroute vrij is, zodat de vogels gemakkelijk in- en uit kunnen
vliegen. Plaats de nestkast met de vliegopening op het zuidoosten, zodat het zo weinig mogelijk
in kan regenen.
Wanneer de nestkast bewoond wordt heeft u een muizenbestrijdingshulp die alleszins de moeite
waard is.

E. Rijnders.

De versterking is gearriveerd: op I december j.l. heeft de administratieve étage van de Afdeling
Bestrijding van Ongedierte (Wageningen) uitbreiding ondergaan.
En ik vind dit een redelijk argument om achter mijn redakteurschap een definitieve punt te
zetten.
Dat wil niet zeggen dat u mijn naam nimmer in "Rat en Muis'' meer zult tegenkomen: de
artikelenreeks over onze insecten hoop ik zeker te voleinden en apropos: er staat nog een aardige
serie op stapel.
Edoch ..... een redakteurschap omvat méér dan alleen schrijven; het verzamelen van kopij, het
persklaar maken, corrigeren, illustreren en de eigenlijke compositie: de opmaak, kan ik nu
dunkt me met een gerust hart aan de heer Balkstra toevertrouwen.
Ik hoop dat hij het tijdschrift zal weten te handhaven op het peil dat het sinds 1953 heeft
gekenmerkt.
Als redakteur van "Rat en Muis" neem ik dus thans afscheid van onze trouwe lezerskring, maar
niet als medewerker.
In de laatste hoedanigheid zeg ik: tot wederhoren, in de eerste tekent voor het laatst

G. J. Pop.

Veldmuis

EVENWICHT OF SYNDROOM

De heer Simon Carmiggelt die onder de naam" Kronkel" in Het Parool schrijft, heeft aan ralten
een aantal woorden gewijd, die we u niet willen onthouden. Met zijn toestemming en die van de
uitgeefster nemen wij het volgende gedeelte uit het cursief"Actie", geplaatst in Het Parool van
15 juni /975, over.
A. Balkstra

'
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"Maar de actie-comité's kunnen hier en nu, riant aan bod komen in de zich achter het nieuws
bewegende brandpunten. Een ondernemer wil een nieuwe fabriek bouwen en een actiecomité is
daar uiteraard tegen. De presentator legt het ons even uit en zegt dan: ,,in de studio vanavond, de
heer J. de Vries, student in de zoölogie."
De camera rijdt een eindje achteruit en je ziet de heer J. de Vries. Moeders liefste, met een
Christusbaard. De presentator vraagt: .. Wat zijn precies, volgens het actiecomité, de bez waren
tegen de nieuwe fabriek?"
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