
 

Muis (Raton) 
 
De muis is 1 van de knaagdieren die zich over de hele wereld hebben verspreid. De mens 
is voornamelijk verantwoordelijk voor deze verspreiding wegens lange reizen via zee of 
lucht. 
 
Latijnse naam:  Mus musculus  
Lengte/breedte:  Een lange dunne staart welke even lang of langer is dan het 

lichaam. De volwassen huismuis is 7 tot 10 cm lang.  
Gewicht:  15-30 gram  
Kleur:  De huismuis is lichtbruin tot donker grijs. De buik is lichter van 

kleur. Er komen allerlei kleurvarianten en ook albino’s voor. 
Huismuizen hebben een slanke bouw, grote oren, kraalogen en een 
spitse kop. 

Voortplanting:  De ontwikkeling van de huismuis gaat zeer snel. Wijfjes in de 
leeftijd van 2-12 maanden hebben gemiddeld 6-10 worpen. 
Draagtijd 3 weken. Gemiddeld 5-6 jongen per nest. Zoogperiode 3 
weken. Jongen na 2 maanden geslachtsrijp. Maximale levensduur 
ca. 2 jaar. (huismuis)  

Woonomgeving:  Kan zich heel goed aanpassen aan alle leefomgevingen.  
Verdedigingsmethoden:  De huismuis heeft een enorm aanpassingsvermogen. Ze passen zich 

door hun vacht te veranderen aan de temperatuur. De huismuis 
kan goed klimmen en kan tot ongeveer 30 cm hoog springen. Zijn of 
haar reukzintuig is hun belangrijkste zintuig en ze zien heel slecht. 
Actief zijn ze bij voorkeur ‘s nachts, want dan gaan ze voedsel 
zoeken.  

Voedsel:  De huismuis is een alleseter met voorkeur voor granen, 
peulvruchten, noten, en vetrijke spijzen, ze hebben 3 tot 5 gram 
per dag aan voedsel nodig.  

Vijanden:  Poezen, honden, mensen, Cascabel, Boa.  
 
De schuilplaatsen en nestplaatsen van de muis zullen in de buurt zijn van het eten op 
bijvoorbeeld vloeren, zolders en keukenblokken. Een familie huismuis heeft een 
territorium waarin ze geen andere familie dulden. Het opzoeken en dichtmaken van 
gaten en kieren waardoor huismuizen naar binnen kunnen komen is dus erg belangrijk. 
Muizen leven op Aruba ook in de “mondi’s”. In de “mondi’s” zijn de poezen en slangen de 
grootste vijanden van de muis. 
 
 


