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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.
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