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HOI!
HEB JIJ WELEENS van een eikelmuis ge
hoord? De meeste mensen niet en dat is niet
zo gek. De kans dat je een eikelmuis tegen
komt, is klein. Ze is het meest bedreigde
knaagdier van Nederland en heel zeldzaam.
Ze komt alleen voor in Limburg. Boffen wij
even!
Om haar eens goed in de schijnwerpers te
zetten, is 2022 uitgeroepen tot ‘Jaar van de
eikelmuis’.
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Hoe zien eikelmuizen eruit? Hoe
leven ze en waar precies? En wat
wordt er gedaan zodat ze niet
uitsterven? Met dit boekje kom je
van alles te weten over dit leuke
beestje met zijn ondeugende
snuit.

In de winter zoeken
eikelmuizen een
beschutte plek.
Ze slapen in nestkastjes, houtstapels,
schuurtjes of in een
mergelgroeve.

EIKELMUIZEN horen bij de familie van de
slaapmuizen. Ze gaan elk jaar in winterslaap.
Hun winterslaap duurt minstens een half
jaar. Af en toe worden ze wakker. Dan eten
ze wat en doen ze een piesje en een poepje.
Daarna slapen ze weer verder.
Een eikelmuis is grappig om te zien. Zwarte
kraalogen met een dikke zwarte oogstreep tot
achter haar grote oren. Witte wangen en buik
en een bruine rug. Haar lange staart heeft
aan het eind een pluim. Ze rent over takken
en springt van de ene naar de andere tak.
Met haar staart houdt ze zich in evenwicht.
Net als een eekhoorn.
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DE EIKELMUIS is geen ‘echte’ muis. Echte
muizen houden geen winterslaap. In de
herfst eten eikelmuizen veel fruit, noten en
zaden. Dik als een tonnetje gaan ze in winter
slaap. Eikels? Die lusten ze niet. Geen muis,
geen eikels? Waarom kregen ze dan die
naam? Misschien omdat ze op een [grote]
muis lijken en nogal eens slapen in holtes
van oude eiken?
Na de winterslaap is de eikelmuis een mager
beestje. Dan eet ze krachtvoer zoals slakken,
insecten, miljoenpoten en ook weleens een
eitje, een vogeltje of zelfs een muisje. Zodra ze
is aangesterkt, wordt het tijd om te paren en
jonkies te krijgen. Dat is meestal vanaf mei/
juni.

In optocht de buurt verkennen!
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Eikelmuizen zijn
gek op bramen!

ALS JE EIKELMUIZEN wil zien: op internet
staan een paar filmpjes. In het wild kun je
eikelmuizen ook horen. Ze maken allerlei
geluidjes om contact met elkaar te houden.
Er klinkt gepiep, gefluit, gebrom, gesmak
of getik… Maar ja, het is best moeilijk om te
weten of die geluidjes van de eikelmuis zijn.
Bovendien moet je in het donker op pad,
want dan zijn eikelmuizen actief.
Eikelmuizen zijn nachtdieren. ’s Nachts
zoeken ze hun eten in hellingbossen, tussen
struiken, in heggen, in een boomgaard of een
dorpstuin. Overdag slapen ze goed verborgen
in een nestje van mos en blaadjes.
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ER ZIJN TWEE GEBIEDEN in Zuid-Limburg
met eikelmuizen. In het Savelsbos zaten
vroeger al eikelmuizen en nu ook nog. Sinds
enkele jaren is de Bemelerberg erbij gekomen.
GaiaZoo fokt met eikelmuizen. Jonkies die
daar zijn geboren, zijn bij de Bemelerberg
vrijgelaten.
Als het Savelsbos en de Bemelerberg met
heggen en struiken met elkaar worden ver
bonden, krijgen de eikelmuizen een groter
leefgebied en kunnen die twee groepen eikel
muizen met elkaar paren. Dat is de bedoeling.
Het Limburgs Landschap
helpt mee om het landschap geschikt te maken
voor de eikelmuis, zodat
er meer eikelmuizen komen.
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POST
Luna [13 jr] mailde ons over de
rosse metselbij en stuurde twee foto’s mee:
“Een metselbij maakte in
onze tuinslanghouder alle
ronde gaatjes dicht. Ik
heb op internet gezocht.
Volgens mij is het geen
rosse maar een ‘gehoornde metselbij’. Gaaf hè?”

Merijn [8 jr] dacht dat hij op een bloem een
rosse metselbij zag, maar volgens zijn moeder
was het een hommel en volgens zijn vader een
honingbij. We gaan een insectenhotel kopen
om metselbijen beter te leren kennen, schreef
hij. Succes, Merijn!
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Het Limburgs Landschap
Rijksstraatweg 1, 5943 AA Lomm
T 077 - 473 75 75
info@limburgs-landschap.nl
www.limburgs-landschap.nl
Samenstelling en tekst
Ditte Merle
Tekeningen Wil Kroon
Alle tot nu toe verschenen
natuurboekjes zijn voor scholen en
natuurgroepen te downloaden via:
www.limburgs-landschap.nl/
kinderboekjes

DOE JE MEE? Stuur ons een verhaal, een
versje, een puzzel, tekening, plakwerk of
foto. Dus iets wat jij leuk vindt om te maken.
Onderwerp: de eikelmuis natuurlijk! Onder
de inzenders verloten we een mooi kinder
boek over de natuur. Waag je kans en stuur
je inzending vóór 12 augustus 2022 naar
Het Limburgs Landschap!
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EIKELMUIS-WEETJE Eikelmuizen heten ook
wel ‘fruitdiefje’ of ‘tuinslaper’ want ze zoeken
graag eten in boomgaarden en in rommel
tuinen [die vroeger veel meer voorkwamen].

