
HAAIEN-ECHO’S rubriek: Terrarium

Het begon allemaal op het zolderkamertje met een groot
aquarium, waarin ik enkele muizen had geplaatst (tiental).
Het belangrijkste is dat je weet wat mannetjes en vrouwtjes
zijn, dit is vrij simpel te zien vrouwen hebben duidelijk
zichtbare tepels en mannen dus niet, je kunt dit ook zien
als je de muis over je hand laat lopen en je kijkt naar de
achterkant onder de staart dat je bij de man heel duidelijk
de “ballen” ziet. Om het zeker te weten kan je de muis
bekijken hoever de geslachtsopening van de anus af zit
bij een vrouw zit die heel dicht op elkaar en bij een man
een stuk wijder!

Mijn plan was om in het aquarium de muisjes in te kweken
na lang wachten had ik eindelijk een nest, wat bleek de
volgende dag vond ik alleen nog maar de hoofdjes terug
van de baby muisjes, hiermee werd ik dus gelijk met mijn
neus op de feiten gedrukt dat muisjes helemaal niet zo
van die lieve diertjes waren.
Nadat dit zich al enkele malen had voorgedaan,
veranderde ik mijn plan en schafte wat hard plastic bakken
aan waarin ik de muizen zou plaatsen die zwanger waren
hopende dat dan de baby muisjes gespaard zouden
blijven.

Dit werkte redelijk ik hield meer muizen over dan ooit
tevoren.
Alleen deed zich nu een nieuw probleem voor en dat was
dat als ik de apart geplaatste muis weer wilde
herintroduceren dat de andere muizen het er niet zo mee
eens waren, en een groot gevecht als gevolg, dit kon
enkele uren duren en soms met de dood als gevolg.

Naar aanleiding van de toch wel vele vragen wil ik een door middel van dit
artikel mensen proberen op de hoogte te stellen van mijn muizenkweek!
Aangezien ik aardig wat slangen heb en daar onze hobby qua stroom etc..
toch al aardig in de papieren loopt hebben we enkele jaren geleden besloten
om zelf muizen te kweken, dit ging helaas niet zonder slag of stoot en bleek
iets minder eenvoudig dan dat ik me altijd voorgehouden had!
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Nadat ook mijn vader werd bevangen met het “reptielen-
virus” kreeg ik een kamer tot mijn beschikking waar we de
dieren konden houden, dus niet meer op mijn slaapkamer
en werd er binnenshuis ook schappelijke gereageerd op
het kweken met muizen, zo kochten we dus maar
laboratoriumbakken, omdat ik dit al vaker tegen was
gekomen in boeken en bij kwekerijen!
Dit bleek een uitkomst, de muizen die ik al had werden
opgevoerd en we schaften een nieuwe collectie muizen
aan, deze werden verdeeld in de 10 labbakken, als bodem
substraat gebruikte we gewoon zaagsel en als
nestmateriaal stro/ hooi. (we hebben ooit de tip gehad om
turf als bodemlaag te gebruiken onder het zaagsel als soort
van geurvreter alleen hebben we dit nooit geprobeerd).

Als voeding gebruikte we de normale zakjes
knaagdierenvoer die in elke dieren winkel te koop was,
de ellende van dit spul was dat het door de ruiven heen
viel en een grote bende werd, en dat de muizen alleen de
lekkere deeltjes er uit aten.
Na veel zoeken werden we geattendeerd op paardebix
deze korrel stukken groter als het gewone voer viel niet
door de ruif op de grond en voldeed qua voedingswaarde
voldoende.
Alleen bleef het probleem dat de muizen nog steeds met
enige regelmaat de jongen opbleven eten, toen we dit
probleem voorlegde aan enkel kwekers bleek dit
waarschijnlijk te gaan om een gebrek aan proteïne, zo
gingen we dus over op het bijvoeren van hondenbrokken
(frolix).
Dit werkte wonder wel en het opeten van jongen was/is
verleden tijd.

Om de muizenkweek in de gaten te houden hadden we
een spread sheet gemaakt op de computer en daarin
noteerde welke bakken er goed “liepen” en welke niet,
bakken die niet goed presteerde werden onderzocht op
welk probleem zich voordeed en werd het probleem
verholpen (over het algemeen presteerde het mannetje
niet)
Zo modderde we maar door tot dat nu eindelijk na enkele
jaren onze kweek bestaat uit supermuizen, al zijn we nu
nog wel bezig om dingen te verbeteren.
We hebben nu ongeveer 27 labbakken, waarin 6 vrouwen
en een man zit, omdat er nog wel eens muizen dood gaan
en we niet elke week controleren of er nog wel een man
bij zit (de man paart zijn eigen nog wel eens dood) hebben
we een kleur variatie in de bakken aangebracht alle



vrouwen zijn een kleur de man heeft een afwijkende kleur.
(bv vrouwen zijn wit, en de man bruin).
We zijn op een speciale geperste muizen korrel
overgegaan, waarin al de nodige proteïnen zitten, en
omdat dat deze harder is verkruimt deze niet zo dat de
helft op de grond in de labbak ligt.

Bijvoeren doen we met overgebleven boterhammen die
eerst gedroogd worden en met over gebleven groente.

Eenmaal per week maken we de muizenbakken schoon
met citronella (overal te koop) en spoelen de bakken hierna
goed uit de jongen met ouders worden overgezet dmv
gewoon beetpakken, en worden alle muizen gecontroleerd
op ziektes en of afwijkingen, oudere muizen willen nog
wel eens gezwellen krijgen, of ontstoken ogen.
Dagelijks controleren we of ze nog voldoende water
hebben en of eten.
Om jonge goed groot  te laten worden moet je letten op
het aantal jonge muizen die in de bak liggen, ik haal altijd
de jongste muizen weg omdat die onderdrukt worden door
de oudere jongen, hiermee voorkom je dat je hele kleine
muisjes krijgt met haar die eigenlijk ten grote zijn van een
baby muis, ook b.v. verschillende worpen tegelijk.
B.v. 25 babymuizen haal ik de helft weg zodat mijn slangen
te eten hebben en de overgebleven muizen voldoende
voeding krijgen.

Muizen die springers moeten worden (dus zelfstandig)
blijven minimaal 21 dagen bij hun moeder na die tijd kun
je ze zelfstandig houden, en wordt de druk op de kweekbak

Muizen-FEITJES en Muizen-WEETJES

- Dat de draagtijd van muizen 21 dagen is.
- Dat de worpen uit meer als 10 jongen kan bestaan.
- Dat vrouwen in hun leven wel voor 300 jongen kunnen zorgen.
- Dat de kleur van de ouders niet altijd bepalend is voor de kleur van de jongen (vererving).
- Dat mijn ervaring is dat bruine en witte muizen beter kweken als andere kleuren.
- Dat als je de bakken nummert je makkelijk bij kan houden welke bakken goed kweken.
- Dat je vervellende luchten alleen tegen kan gaan dmv veel schoonmaken.
- Dat kou niet zo erg is voor muizen maar warmte dodelijk kan zijn.
- Dat muizen hun jongen soms verdedigen.
- Dat diepvries muizen minder voedingswaarde hebben dan levende.
- Dat de meeste muizen gekocht in een reptielen speciaalzaak uit Oostblok landen komen.
- Dat muizen zo erg rommel opruimen dat ze ook hun eigen dode soortgenoten op eten.
- Dat muizen ook slangen aanvallen.
- Dat muizen elkaar herkennen aan hun geur.
- Dat een vrouwtje geen verschil maakt in het zogen van de jongen van een ander vrouwtje binnen haar groep.

minder. Plus dat je hiermee inteelt voorkom want
mannetjes muizen zijn al in 5 weken geslachtrijp en
vrouwtjes binnen 8 weken.
Een vervanging van muizen doen we in ongeveer
september dan neemt de eetlust van de slangen af omdat
deze richting de winterrust gaan, en blijven er steeds meer
muizen over, van deze muizen onze eigen kweek dus,
houden we de vrouwen en de overgebleven mannetjes
worden op muisvriendelijk wijze op “wintersport” (na doding
ingevroren) gestuurd, en elders worden er nieuwe mannen
aangeschaft ter voorkoming van inteelt, de vrouwen en
mannen worden met meerdere in een bak gestopt 10 op
2 en wachten in deze bak tot dat ze het komende jaar
ingezet kunnen worden voor de kweek. In die periode
zullen de vrouwen inmiddels geslachtsrijp zijn en alle baby
muizen die ze voor die tijd produceren worden weggehaald
i.v.m. het aankomende slangen kweek seizoen een
voldoende voorraad baby muizen te hebben om te voeren.

Tegen de tijd dat de slangen uit winterrust komen worden
de oudere kweek muizen opgevoerd en de nieuwe muizen
verdeeld in de vrij gekomen labbakken.
Onze muizen worden dus niet ouder als 1,5 jaar, terwijl
een erg oude muis wel een leeftijd kan bereiken van 5
jaar (met veel geluk).

Het doden van overtollige en of zieke muizen kan op
verschillende manieren, ik zal een paar meest makkelijke
en meest humane manieren noemen.

CO2; Dit is een van de humanere manieren alleen nog
vrij weinig toegepast, muizen worden in een ton geplaatst,
en in de ton word CO2 toegevoegd met als resultaat dat
de muizen in zeer korte tijd stikken.

Slaan; Dit is de meest toegepaste manier, je neemt de
muis op bij de staart en slaat deze tegen een hard voorwerp
(grond/ steen) met een goede klap is de muis op slag dood.

Wervel hand en/of potlood; Op deze manier word de
nekwervel gebroken / gescheiden, u kunt dit doen met de
hand alleen, is dit niet een gemakkelijke methode.

Wat u beter kunt doen is de muis op een ondergrond zetten
en een b.v. een potlood of pen in de nek leggen de muis
hiermee tegen de grond drukken en met een rukje de muis
schuin omhoog en naar achteren trekken hiermee worden
de wervels “gerekt / gebroken” en is de muis op slag dood.
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