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Er was eens…
een knaagdiertje met zorro-masker dat
verzot is op fruit en zich graag schuilhoudt
op zolders en in tuinhuisjes. Het diertje komt
al sinds mensenheugenis bij ons voor en is beter gekend onder de naam ‘fruitdiefje’, ‘slaperke’
of eikelmuis. Spijtig genoeg kreeg het ‘fruitdiefje’ het
de laatste jaren hard te verduren. De plekjes waar hij het liefst vertoeft, zoals boomgaarden, hagen of bosranden, dreigen te verdwijnen en ook de mens blijkt minder gastvrij dan vroeger. Bovendien
moet de eikelmuis voortdurend op zijn hoede zijn voor huiskatten
en andere roofdieren en vaak wordt hij het slachtoffer van rattenvergif. Momenteel is de eikelmuis nog niet wettelijk beschermd,
waardoor hij jullie hulp zeker goed kan gebruiken.

Gezocht?
Waarom zijn we op zoek naar dit schattige knaagdiertje? Het heeft toch
niets mispeuterd? Hoogstens durft het eens te knabbelen aan de appels
uit de tuin. Daarvoor verdient het toch geen straf? Nee, wees gerust. Met
de ‘gezocht’-brochure willen we graag je hulp vragen om mee op zoek te
gaan naar deze ‘zorro met pluimstaart’ en mee te helpen om hem voldoende
voedsel en onderdak te bieden. Op zijn paspoort kan je terugvinden hoe het
beestje eruit ziet, waar je het kan terugvinden, wat het graag eet, waar het
liefst slaapt en nog veel meer.
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Nederlandse naam:
Latijnse naam:
Volksnaam:
Familie van:

Pootafdruk:

Eikelmuis
Eliomys quercinus
fruitratje/fruitdiefje
tuinslaapmuis/slaperke
relmuis en hazelmuis
(slaapmuizen)
Aantal jongen: 2-8
Grootte:10-17 cm
(zonder staart)
Gewicht:45-150g
Kleur vacht:
Bovenzijde bruin/grijs
Onderzijde lichtbeige/
wit
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Opvallende kenmerken:
Bijzondere
eigenschappen:

zwart
‘Zorro-masker’/lange
pluimstaart / grote
oren
vooral ’s nachts
actief; kunnen met
elkaar ‘praten’
(krijsen, grommen,
blazen, fluiten en
smakken); houden een
winterslaap

Eten:
fruit uit boomgaarden en bosvruchten van
sleedoorn, meidoorn, kornoelje, kardinaalsmuts, zoete kers, Gelderse roos, hondsroos,
bosbes, braam...
vlees insecten, spinnen, wormen, (huisjes)slakken, en ook vogels, eieren,
amfibieën,reptielen en andere kleine knaagdieren
Verblijfplaats:
in de natuur loofbossen, bosranden met veel
braamstruiken, boomgaarden, houtkanten,
parken en duingebieden;op de boerderij of
in tuinen met fruitbomen en schuurtjes
Huis:
vrije nesten in bomen of struiken of omgebouwde vogel- en eekhoornnesten, boomholten,
houtstapels, steenhopen, nissen, zolders,
tuinhuisjes, bijenkorven, valse plafonds,
spouwmuren, rolluikkasten,…
Vijanden:
Andere
problemen:

uilen, vossen, marterachtigen, huiskatten
Rattenvergif en verdwijnen
van woonplaats en voedsel
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Hoe kan je helpen ?
Ook jij kan de eikelmuis een handje helpen! Hieronder een aantal tips.

1. Een beetje rommelig mag!
Eikelmuizen houden van ‘rommelhoekjes’ en in de tuin is daar zeker plaats voor! Liever
een natuurlijke tuin met voldoende schuilplekken en fruitbomen dan een strak gazon met
een ontoegankelijk tuinhuis. Via klimplanten of elektriciteitskabels raken deze acrobatische
klimmers zonder probleem op het dak. Om ze wat te helpen bij het zoeken naar een huisje
kan je bijvoorbeeld in de muur van je garage of je tuinhuis een opening voorzien die uitgeeft op een kleine ruimte waarin de eikelmuis kan logeren. Laat gerust ook houtstapels
of steenhopen liggen want ook hierin vinden de diertjes vaak een geschikte slaapplaats.
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2. Bouw je eigen nestkast
Ben je een ‘handige Harry’? Dan kan je zelf een huisje bouwen voor
de eikelmuis. Hieronder vind je alvast een bouwplan. Deze nestkasten
worden gebruikt om een idee te krijgen van de aanwezigheid en verspreiding van de eikelmuis, maar tezelfdertijd bieden ze ook extra slaapplaatsen. Ook mezenkastjes met een ingang van minstens 3 cm zijn
geschikt voor eikelmuizen.

Om te vermijden dat je spijkers in de boom moet slaan, kan je de nestkast met een oude binnenband van een fiets aan de stam hangen. Zorg
ervoor dat de kast met de opening naar de zijde van de boomstam hangt.
In principe kan je overal nestkasten ophangen, maar de meeste kans op
succes heb je in rustig gelegen grote tuinen met veel wilde plekjes en in
de buurt van bossen, parken, boomgaarden en/of houtkanten.
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Heb jij gasten op bezoek?
Indien je ‘fruitdiefjes’ op bezoek hebt laat je ze best zoveel mogelijk met rust. Als de
diertjes verstoord of opgeschrikt worden, bestaat de kans dat ze voorgoed uit je tuin
verdwijnen. Als je toch wil weten of je nestkastje bewoond is, ga dan uiterst voorzichtig te
werk. Je controleert de kastjes bij voorkeur in januari - februari en in de eerste helft van
oktober. In januari - februari zijn de meeste dieren in winterslaap zodat je ze voorzichtig
in de nestkast kan bekijken.
Als je later (in april - juni) gaat kijken, zou je sporen kunnen missen omdat een mees
er een nest bovenop gebouwd heeft. In oktober zijn de jongen al groot, waardoor je ze
minder erg verstoort. Open het deksel niet te lang en haal zeker ook geen dieren uit hun
nestkast. Je kan de nestkasten in oktober ook volledig reinigen zonder het risico om vogelnesten te verstoren of vernielen. Ook oude zoogdierennesten kan je dan verwijderen
(als de bewoner niet meer thuis is tenminste). In januari-februari kunnen verse sporen in
de gereinigde kasten dan ook makkelijker worden herkend. Tref je geen eikelmuizen aan
in de nestkastjes? Niet getreurd!Andere sporen kunnen er ook op wijzen dat eikelmuizen
op bezoek zijn geweest:

1. Het nest
Eikelmuizen proppen de
nestkast meestal vol met
een dikke laag mos.
(Kool- en pimpelmees
maken in het voorjaar
ook een nestje dat
vooral bestaat uit mos,
maar hun nest is komvormig en wordt bekleed
met zacht materiaal zoals
veren, haren en wol. Bosmuizen maken een los nest
van droge blaadjes of gras.)
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2. De uitwerpselen
Tijdens de lente en de zomer bevuilen eikelmuizen hun nest met grote, langwerpige uitwerpselen die soms ook aan de ingang of op het dak van de nestkast terug te vinden zijn.
In nesten die vaak bezocht worden, hebben de eikelmuizen vaak een ‘wc-hoekje’ of latrine.
De uitwerpselen van andere muizen zijn duidelijk kleiner dan die van de eikelmuis, terwijl
uitwerpselen van mezen en andere vogels aan het ene uiteinde donker en aan het andere
uiteinde verdikt en wit zijn.

3. Etensresten
Iedere diersoort heeft zo zijn eigen voedselvoorkeur en eetgewoontes. Aan de knaagsporen aan fruit, noten of pitten kunnen specialisten vaak de ‘dader’ herkennen.

Smullen maar!
Om ervoor te zorgen dat eikelmuizen voldoende te eten hebben, kan je in je tuin
een aantal fruitbomen planten. Ook op de vruchten of noten van wilde bomen en
struiken zoals bosbes, braam, zoete kers, sleedoorn, kornoelje, meidoorn, hondsroos, kardinaalsmuts en Gelderse roos zijn de diertjes verlekkerd. Eikelmuizen eten
echter niet enkel planten: ze zijn ook zot van huisjesslakken, wormen, insecten en
spinnen en eten af en toe zelfs eieren en jonge vogels, amfibieën en reptielen of
een ander klein knaagdiertje zoals een bosmuis of een huismuis.

Zonder is gezonder!
Heb je (over)last van ratten en/of muizen? Gebruik dan zeker geen rattenvergif
want ook eikelmuizen en andere (zoog)dieren kunnen eraan doodgaan. Probeer
ook het gebruik van andere giftige stoffen te vermijden. Gifstoffen kunnen zich opstapelen in de lichamen van eikelmuizen en andere dieren, wat fataal kan aflopen.

De kat en de (slaap)muis
Naast vossen, marters en uilen moeten eikelmuizen en vele andere dieren ook uitkijken voor onze huiskatten. Kattenbelletjes kunnen de fruitdiefjes waarschuwen dat
poeslief op jacht is. Je kat ’s nachts binnenhouden is nog beter!
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Interessante weetjes en nuttige tips voor ouders
Wist je dat?
De eikelmuis één van de campagnesoorten is binnen het Europees project
BiPS (Biodiversité/Biodiversiteit Périurbaine/in de Stadsrand)?
Het project BiPS omvat een uniek samenwerkingsverband en verenigt 7
partners uit Vlaanderen (Provincie West-Vlaanderen, Regionaal Landschap
West-Vlaamse Heuvels), Wallonië (Provincie Henegouwen en de gemeentes
Komen, Estaimpuis en Moeskroen) en Frankrijk (Espace Naturel Lille Métropole). Het grensoverschrijdend aspect is uniek en noodzakelijk, want natuur
stopt niet aan de grenzen!
We streven samen naar een betere bescherming en het verhogen van de
biodiversiteit in verstedelijkt gebied.

Weetje...
dat natuurverenigingen en vrijwilligers reeds heel wat ondernemen om de eikelmuis beter te beschermen? In verschillende regio’s engageren natuurliefhebbers zich bij het ophangen en regelmatig controleren van nestkasten. Dit
maakt het mogelijk om op grote schaal de toestand van de eikelmuis op te
volgen en zo wordt ook voor extra nestgelegenheid gezorgd.
Op basis van de resultaten worden verdere beschermingsmaatregelen uitgewerkt. We geven beheerders van natuur- en landbouwgebieden aanbevelingen mee om het behoud van de soort te stimuleren. Kleine ingrepen zoals
het verhogen van het voedselaanbod door aanplant van vruchtdragende bomen en struiken zijn al een stap in de goede richting.
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Al gehoord dat...
de Provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse overheid de aanplant en/of het
onderhoud van hoogstambomen wil stimuleren? In het kader van het project
BiPS stimuleert de Provincie West-Vlaanderen de aanplant en het onderhoud van fruitbomen in ecologisch kansrijke gebieden. We geven advies en
bieden goedkoop plantmateriaal (slechts 30 % van de aankoopprijs) aan.
Wil je weten of je tuin hiervoor in aanmerking komt, neem dan contact op met
de Provincie West-Vlaanderen (gw.kortrijk@west-vlaanderen.be of T 056 24
99 99).
Wil je weten of je in aanmerking komt voor een Vlaamse subsidie? Op de
website van de Nationale Boomgaarden Stichting (http://www.boomgaardenstichting.be/subsidies.html) vind je alle info. Informeer ook bij je gemeente in
verband met de nodige vergunning voor de aanplant van hoogstammige fruitbomen. Voor Wallonië en Frankrijk vind je tal van nuttige inlichtingen terug
op www.mouscron.be/nature en www.enm-lille.fr

Zeker weten dat...
ook jouw waarnemingen van eikelmuis of andere dieren en planten ons kunnen helpen!
Zoogdieren neem je moeilijker waar dan vogels of vlinders, waardoor hun verspreiding
vaak onvoldoende gekend is. Om concrete beschermingsmaatregelen voor de eikelmuis
uit te werken, verzamelen we best zoveel mogelijk gegevens over hun voorkomen.
Indien je zelf een eikelmuis ‘spot’, geef dan je waarneming in op www.waarnemingen.be.
Ben je niet zeker om welke dier het gaat, geef dan meer uitleg over je waarneming op de
website. Zo vind je op basis van een aantal kenmerken de soortnaam misschien toch nog
terug. Foto’s van het dier of van sporen zoals pootafdrukken, vraatsporen of keutels zijn
hierbij vaak een hulp!
Wens je meer bij te leren over de herkenning van zoogdieren? Wens je deel te nemen aan
andere educatieve activiteiten, thematische excursies of inventarisaties van zoogdieren?
Neem dan contact op met de Zoogdierenwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen
(zwg@natuurkoepel.be) of met de Provincie West-Vlaanderen (gw.kortrijk@
west-vlaanderen.be).
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Meer info?
Brochure Natuurpunt: De eikelmuis, een nieuwe rodelijstsoort?
(http://www.zoogdierenwerkgroep.be/ZWG/website/documenten/eikelmuis_folder.pdf)

Brochure Natuurpunt: Gebolder op zolder – kleine zoogdieren in en om
huizen.
(http://www.zoogdierenwerkgroep.be/ZWG/website/documenten/folder_gebolder.pdf)

Website Zoogdierenwerkgroep
( http://www.zoogdierenwerkgroep.be en http://www.eikelmuis.be)

Cette brochure existe aussi en français.
Contact : cel.env@mouscron.be (pour la Wallonie)
  ou rmorvan@enm-lille.fr (pour la France)

