Vachtweetjes: De muis

Van de redactie
Muizen, die kennen we wel, witte muizen, zwarte muizen en naakte muizen. Er zijn ook
kleurmuizen, dat zijn tamme afstammelingen van de Mus musculus die in vele kleuren
worden gefokt bijvoorbeeld als gezelschapsdier of voor tentoonstellingen.
Zoekend naar informatie over kleurmuizen kom je al snel op de website van de Nederlandse
Knaagdierenfokkers Vereniging. Je betreedt een wereld van verschillende (erkende en niet
erkende) kleuren muizen. De erkende kleuren voldoen aan de standaard van de Kleindier
Liefhebbers Nederland. Voorbeelden hiervan zijn Chocolade, Champagne, Zilver-agouti, en
Gevarieerd schimmel (met kleurtekening). Daarnaast zijn er stammen met afwijkende vachtstructuren zoals Satijn, Borstelhaar en Langhaar [1].
Eeuwen geleden was er reeds interesse in muizenhaar. Volgens Ilonka Leenheer, beautyredacteur voor Volkskrant Magazine, werden in de 17e en 18e eeuw reepjes muizenvacht als
wenkbrauw op het voorhoofd geplakt. Dikke wenkbrauwen waren, net als nu, in de mode
[2]. Hopelijk werden die vachtjes eerst gewassen. Muizenvacht bevat namelijk ook vet en vuil.
Volgens het Informatiepunt Ongedierte zijn, bij aanwezigheid van veel muizen, de looproutes
van de dieren soms te herkennen aan een bruin spoor dat bestaat uit vet en vuil van de vacht
op de buik [3]. Zo’n vetspoor tref je liever niet aan in huis, hoewel katten wild worden zodra zij
de veroorzakers van het spoor opmerken. Lieve huisknuffels veranderen in ware tijgers zodra
zij muizen signaleren. Met huid en haar worden de muizen als eenhapscrackers opgegeten.
In braaksel van katten tref je niet vaak muizenhaar aan. Anders is dat bij braakballen van uilen.
De muis staat ook bij hen op het menu. Uilenballen bevatten vaak veertjes, botjes en muizenharen. Die haren blijken als voedsel te dienen voor de rups van de microvlinder Trichophaga
tapetzella (vroeger tapijtmot genoemd) [4]. Helaas eten wilde muizen weer de poppen van
vlinders. Het is eten en gegeten worden.
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