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Dat kunstlicht effect heeft op allerlei dieren
is geen nieuws. Denk maar aan de dans-
muggen die 's avonds binnenkomen, omdat
het licht nog aan is of aan de nachtvlinders
op de het wc-huisje van de camping 's nachts.
Er zijn allerlei voorbeelden te bedenken en
er zijn mogelijk ook allerlei minder opval-
lende effecten van kunstlicht. Tel hierbij
op dat West-Europa de laatste decennia
enorm veel lichter is geworden ’s nachts
(fig. 1) en het is aannemelijk dat de natuur
hier veel gevolgen van ondervindt. Zo kun-
nen jonge zeeschildpadjes, net uit hun ei
gekropen, zich bijvoorbeeld niet goed
oriënteren op het strand. In plaats van
richting de zee te kruipen, die normaal
gesproken iets lichtere contouren heeft
dan het land, worden ze nu aangetrokken
door het licht van de boulevards. Een
ander voorbeeld zijn trekvogels op zee die
’s nachts verlichte boorplatforms tegenko-
men (Marquenie et al., 2009). Ze worden
als het ware gevangen in de ‘bol’ van licht
die het platform uitzendt en kunnen niet
meer weg. De vogels bleken onder deze
omstandigheden met name verstoord te
worden door rood licht. Op het land is er
een hele andere situatie met broedende

gedaan naar deze soort. Het onderzoek
heeft al aangetoond dat muizen verschil-
lende kleuren nachtelijk kunstlicht mijden.
Het licht dat in deze onderzoeken was
gebruikt had een intensiteit van ongeveer
5-7 lux. Ter referentie, volle maan heeft een
lichtintensiteit van 0,1-0,3 lux en direct
onder straatverlichting wordt zo´n 10 lux
gemeten (Gaston et al., 2013). Wat echter
onbekend bleef is hoe Bosmuizen reageren
op lagere intensiteiten van licht, bijvoor-
beeld wat verder van straatverlichting van-
daan.
Wat is nu het effect van verschillende
intensiteiten wit kunstlicht op de foerageer-
activiteit van Bosmuizen? Het blijkt dat
kleine hoeveelheden licht (vanaf circa
0,5 lux, fig. 2) al worden gemeden. Dit is
onderzocht met behulp van experimenten
met lampen. Nabij Renkum stonden in de
zomer van 2014 vier lampopstellingen,
met een onderlinge afstand van ongeveer
10 meter, in een natuurlijke bosrand.
Onder de lamp lag een tegel met visolie.
Muizen vinden visolie onweerstaanbaar
lekker ruiken. Bovendien kunnen de muizen
de olie van de tegel niet aflikken, omdat
deze in de tegel trekt. Hierdoor blijft de
tegel aantrekkelijk; dit in tegenstelling tot
een tegel met pindakaas; deze wordt er
immers afgegeten. Op de tegel was een
wildlifecamera (Hyperfire TM HC500 Semi-
Covert IR, RECONYXTM) gericht en elke

Bosmuizen verlicht

Fig. 2. De lichtintensiteit uitgezet tegen de bosmuizenactiviteit.
Lage lichtintensiteiten hebben al effect op de bosmuizenactiviteit.
De grafiek vlakt vanaf ongeveer 2 lux af tot ongeveer 1,3 bos-
muizenfoto per nacht. De puntjes in de figuur representeren het
aantal foto’s per nacht bij een bepaalde behandeling; de grafiek
is gebaseerd op die puntjes.Fig. 1. Lichtvervuiling in Europa (Cinzano et al., 2001).

vogels maar ook allerlei andere diergroe-
pen. Om inzicht te krijgen in de ecologi-
sche effecten van kunstlicht op het land is
een groot project opgezet, genaamd ‘Licht
op Natuur’, uitgevoerd door Wageningen
UR en het NIOO-KNAW (Nederlands Insti-
tuut voor Ecologie). Het doel is om de
effecten van kunstlicht op natuur te onder-
zoeken. Daarnaast wordt gekeken in hoe-
verre het aanpassen van de kleursamen-
stelling gebruikt kan worden om de effec-
ten te mitigeren.
Naast dieren die worden aangetrokken
door licht, zijn er ook die er juist door wor-
den afgeschrikt. Dit is echter veel minder
opvallend. Met name voor nachtdieren die
vrezen voor predators, is het belangrijk om
licht te mijden. Dit is een bekend ver-
schijnsel en al vanaf halverwege de vorige
eeuw wordt onderzoek gedaan naar de
invloed van licht op de activiteit van knaag-
dieren die uitsluitend ’s nachts actief zijn.
Dit onderzoek ging met name over de
invloed van maanlicht. Een goed voorbeeld
van een in Nederland algemene soort die
licht mijdt ter voorkoming van predatie, is
de Bosmuis (Apodemus sylvaticus). Daarom
wordt binnen ‘Licht op Natuur’ onderzoek
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keer als een dier langs kwam, werd er een
foto genomen (foto 1). De verlichtings-
sterkte boven de tegel veranderde elke
nacht. Met behulp van een schema werd
de hele range tussen 0 en 5,5 lux getest.
Waarbij de lagere intensiteiten vaker en
nauwkeuriger getest werden dan de hoge,
omdat al bij lage intensiteiten respons
werd verwacht. Elke nacht vonden vier
behandelingen op vier verschillende loca-
ties plaats: het licht stond op één van de
locaties uit en er was een locatie met laag
(ca. 0,1-0,5 lux), middel (ca. 0,5-2,5 lux) en
hoog (ca. 2,5-5,.5 lux) verlichtingsniveau.
Deze behandelingen wisselden per nacht
van locatie, na vier nachten had elke
behandeling dus op elke locatie plaats-
gevonden. Hierna werd de exacte instelling
van de lampen iets veranderd, maar steeds
binnen de vastgestelde range van de
behandeling, en begon er weer een blok
van vier nachten. In totaal is er 48 nachten
geëxperimenteerd: 12 blokken van vier
nachten. Het experiment duurde van
30 juni tot 4 september 2014. Het aantal
foto's dat onder een bepaalde lichtbehan-
deling genomen werd van Bosmuizen op
de tegel diende als maat voor de foera-
geeractiviteit van de muizen. Bij lage inten-
siteiten is het aantal foto’s al snel gering.
De muizen vermijden dus al lage hoeveel-
heden licht. De grafiek (fig. 2) vlakt af tot
ongeveer 1,3 verwachte muis per nacht bij
toenemende lichtintensiteit. Vanaf 2,9 lux
bereikt de grafiek dit minimum van 1,3 foto,
daarna blijft het aantal foto’s constant.
Naast het aantal foto´s per nacht, is ook
de duur van elk bezoek van een muis aan
de tegel uitgerekend. De verwachting was
dat de muizen met toenemende lichtinten-
siteit korter op de tegel zouden zijn.
De langste bezoeken duurden ongeveer
6 minuten en vonden inderdaad allemaal
plaats in het donker. Net als bij het aantal
foto´s per nacht, werd ook voor bezoek-
duur een sterk verband gevonden tussen
duur en lichtsterkte. Vanaf ongeveer 1,5 lux
duurt het overgrote deel van de bezoeken
slechts een paar seconden.
Wat betekent het voor de praktijk dat Bos-
muizen zich laten verstoren door kunst-
licht? Maanlicht is in dit onderzoek niet in
de berekeningen meegenomen; de opstel-
lingen stonden allemaal onder de bosjes,
waar het donkerder is. Uit de literatuur
blijkt echter wel dat Bosmuizen maanlicht
vermijden (Perea et al., 2011). Maanlicht is
in tegenstelling tot stadslicht echter
cyclisch: het is niet altijd volle maan en
helder en het natuurlijk licht ’s nachts fluc-

tueert tussen de 0,0001 en 0,3 lux. Onder
een natuurlijke situatie zullen muizen bij
volle maan schuilen onder struiken en
minder de open vegetatie ingaan. Maar in
steden is de verlichting continu. Dit kan
betekenen dat Bosmuizen en misschien
ook wel andere lichtmijdende nachtdieren
delen van hun leefgebied permanent mij-
den.
Al eerder binnen dit project is gekeken
naar hoe muizen reageren op verschillende
kleuren licht. Ik heb gekeken naar de
invloed van toenemend wit licht en logisch
volgt hieruit dat hierna onderzoek gedaan
zal worden naar de invloeden van verschil-
lende intensiteiten van verschillende kleu-
ren licht op Bosmuizen. Doordat muizen
al lage verlichtingssterktes mijden, is veel
potentieel habitat ongeschikt als het ver-
licht wordt. Hierbij valt te denken aan de
kilometers wegbermen, maar ook groen in
bebouwde omgeving. Hoe dit doorwerkt
op het gehele ecosysteem is niet duidelijk,
net zomin als in hoeverre dit geldt voor

Foto 1. Een bijzondere foto uit het experiment; slechts een enkele keer
lieten meerdere muizen zich tegelijk zien.
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andere nachtdieren. Maar het is duidelijk
dat het bij de ecologische effecten van ver-
lichting niet alleen gaat om de dieren die
je daar omheen ziet, maar ook om de die-
ren die je daar juist niet ziet.
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