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a.Algemeen

l»a» Aanleiding tothet onderzoek.
Tijdens inventarisaties vande zoogdierfauna vanverschillende Nederlandse natuurgebieden indeperiode 1957-1967» wasopgevallen datde
Noordse woelmuis,Microtus oeconomusPall.jhierin vaak zeerverspreid,
opbijzonder kleine terreingedeelten, enin zeer specifieke biotopen
voorkwam.
Omdat dezebiotopenbovendien bijzonder kwetsbaarbleken voor allerlei
veranderingen die momenteel inhet landschap wordenaangebracht werd
duidelijk dat deze soort toteenvan demeestbedreigde zoogdiersoorten
van onze faunabehoort.
Ditvormde deaanleiding om een overzicht samen te stellen over de
verspreiding,debiotoopkeuze en de oecologie ervan,teneinde eenbasis
tevormenvoorhet verwerven van reservaten waarin deze soort zoukunnen
blijven leven envoorhet opstellen vanbeheersmaatregelen vcor deze
reservaten«
b•Vroegere kennis._van__deverspreiding inNederland.
Door Nicati (l820)isvoor de eerste maal op deaanwezigheid van
Noordse woelmuizen inNederland gewezen.
VanBemmelenQ.866)meentdat dit stelligniet juist isomdat deze soort
inSiberië enKamschatska thuishoort.
Dit argument islater niethouflbaargebleken,maar opandere gronden,
zie 3©i menenwijdatNicati zich inderdaad vergist moethebben.
InI835 of '36werden tijdens eenmuizenplaag bijLisse vier woelmuizen
gevangen,die door de SélysLonfrchampsalseennieuwe soort (Aï"Àcola
arenicola)werdenherkend enbeschreven (18^1en 1842).
Deze dieren zijnnog steeds inhet Rijksmuseum vanNatuurlijke Historie
teLeidenaanwezig«,
Door Blasius (I857)werden ze tot de soortarvalis gerekend, evenals
door vanBemmelen (l866).
Door Jentink werden deze exemplaren herontdekt en doorhem, toenonbekend met depublicaties van deS3_yalongchainps,beschrevenalsArVicola
ratticeps (Jentink l88l)
DoorNeftVing (l899)werd deze determinatie juistbevonden.
Maitland (1898)beschreef intussen eenplaag vanhet eiland Texel,volgenshem veroorzaakt doorMicrotus agrestis (L.)
Deze plaag moet echter doorMicrotus oeconomus veroorzaakt zijngeweest,
omdat dit de enigewoelmuissoort isdie op dit eiland voorkomt„
-Verder-

Verder worden door dezeauteur debekende vier exemplaren uitLissegenoemd. Intussen werd Jentink door Miller op depublicatiesvan deSt'lys
Longchampsattent gemaakt endeze komt in1907 tot de conclusie datde
doorhem alsArvicolaratticeps beschreven dieren identiek zijnmetde
arenicola'svan deSé"lys.
Door Miller (1912)worden zevervolgens weer Microtus ratticeps
genoend,

en deze auteur noemt nu tevens alsvindplaatsTexel.

Door van den^rink (1929a enb)worden alsvindplaatsen vermeld:
omstreken van Leiden (=Lisse?)de duinstreek, Texel,Gelderse Achterhoek en Friesland.
InEijkman (1937)wordenLeiden,deAchterhoek,Friesland enTexelgenoemd.
Na deze periode begint eenmeer systematisch onderzoek naar deverspreiding van dekleine Nederlandse zoogdiersoorten doormiddel vanbraakhalanalyses.Ditvindt zijnvoorlopige afsluiting met depublikatie van
Schreuder (19^5)naardoor ingrote lijnen de verspreiding van de soort
bekend werd.
Ditbeeld werd later door locale onderzoekingen en incidentele waarnemingennog watuitgebreid enafgerond.Het werd o.m. samengevat inde
Vries envan Wijngaarden (1957).
Omdat deze onderzoekingen echter grotendeels gebaseerd waren opbraakbalanalyses ontbrak desondanks een juist beeld van de detailverspreiding
envooral van debiotoopkeuze van deze soort.
Voor de systematische plaats van de inNederland levende ondersoort
mogen verder verwezen worden naar Zinmermann (19^2)enZimmermann in
Van Wijngaarden enZimmermann (1964)
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2.Methodieken.
De gegevens voor dit onderzoek werden op de volgende wijze bijeen gebracht,
a. Literatuuronderzoek.
Uit deNederlandse literatuur werden do gegevens uit alle publicaties
over deNoordse woelmuisbijeengezocht.
Behalve demeer algemene werken werd vooral aandacht besteed aanpopulaire natuurhistorische tijdschriften,gestencilde publicaties zoalsbv„
die van werkgroepen van deNederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie e.d.
aan jaarverslagen van Musea,etc.
Deze literatuur is zovolledig mogelijk in deliteratuurlijst opgenoraen(ll)
Van debuitenlandse literatuur werden alleen algemene artikelen opgenomen
endie waarin vermeende vondsten inhet grensgebied zijn gepubliceerd.
Voorts werden artikelen bijeengebracht overhet voorkomen en de oecologie
van de soort inandere relict-arealen enmet gegevensuit derandzônes
vanhet hoofdareaal«
k•Museummateriaal.
Uitallemusea waarin een zoogdiercollectie aanwezig was,werden degegevens genoteerd.(o.nu het Rijksmuseum vanNatuurlijke Historie te
Leiden,het Zoologisch Museum teAmsterdam enhetFries Natuurhistorisch
Museum)Hethier aanwezige materiaal was echterbeperkt«,
c.Braakbalanalyses»
SindsI95I zijnregelmatig braakballen verzameld engeanalyseerd vooral
methet doelwitte plekken op deversoreidingskaartjesvan deNederlandsekleine zoogdiersoorten op te vullen.Deresultaten zijn soms in
rapporten gepubliceerd (VanLeeuwen,1953.?deVries1957 eni960, deels
inlocale faunabeschrijvingen verwerkt en deels inhet RIVON-archief
opgenomen.Alle vondsten vanNoordse woelmuizen zijnhieruit gebruikt.
Ook dooranderen verrichte en elders gepubliceerde analyses zijnbij
het onderzoek betrokken.
d. Veldonderzoek.
Vanaf de zomer van 1958 tot enmet deherfst van1966 ishet gehele
land systematisch afgezocht naar Noordse woelmuizen.Hiervoor werden
eerst op de stafkaart1:25.000geschiktebiotopen opgezocht« Inhet terrein werden deze daarna bezocht enwerd naar sporen van woelmuizengezocht.Daarop werden een of meer rijenklapvalletjesgeplaatst.
Deze rijen bestonden uit 20vallen die metpeen geaasd, op ongeveer
1 meter afstand, gedurende één nacht werdenneergezet.
-In-

In sommige gebieden werden deze inventarisaties door studenten inhet
kader van eendoctoraal-onderwerp gedaan:Noord-Beveland -J.vanKasteel;
westelijk Zuid-Holland -J.Slot; oostelijk Zuid-Holland -F.van derHeide;
het gebied tussen Oude Rijn enNoordzeekanaal - Mej. D.M.vanderTol;
Noord-Holland; N.Daan;Friesland -A.Bijl.
Hetbijdeze inventarisaties verzamelde materiaal isondergebracht inhet
Rijksmuseum vanNatuurlijke Historie teLeiden eninhet Zoölogisch Museum
teAmsterdam.De rapporten die over deze deel-onderzoekingen zijn opgesteld
zijn in deliteratuurlijst opgenomen.
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3.De verspreiding inNederland ennaaste omgeving.
De gegevens die met de inhet vorige hoofdstuk beschrevenmethoden bijeen
gebracht werden, zijn systematischper gemeente gerangschikt inVanWijngaarden (I967).Voor iedere gemeente en zomogelijk voor iedere vondst
ofvangst zijnhier alle bijzonderheden vermeld enindienaanwezig,ook
alle literatuurverwijzingen die op deze vindplaatsen betrekking hebben.
Inde volgende bespreking voor deverspreiding inNederland zijn dezeverwijzingen v/eggelaten,behalve daarwaar vergissingen rechtgezet diendente
worden.Alle desbetreffende literatuur isechter wel in deliteratuurlijst
opgenomen onder hethoofd "Faunistiek Nederland",Braakbalgegevens zijn
met eenB,museummateriaal met een M, ennieuwe vangsten met een Vaangegeven,
a. Friesland.
Doniawerstali Bakkewiel bijLangweer (1952)M.
Greate Griene bijSnekermeer (1953)K
Brekken bijLangweerdervaart (1966)V.
Koevordermeer tenZ.vandeWellesloot (I966)V.
Oever van deKlok,Goëngarijp (1966)V.
Dantumadeel; Eeltjemeer, zuidzijde bijRoodkerk (1966)V.
Gaasterland: Kippenburg (1933)B.
Nije Mirdum (1933)B.
Mirnserklif (1958)M.
Mokkebank (1958)M.
Sondeier Leijen (I966)V.
Haskerland:

Joure (1957)B.
Zevenvoetsluis (1966)V.

Hemelumer Oldeferd:
Mokkebank,Laaxum (19^3,1956)M.
Oude Karre (I966)V.
Morra,N.oever ten0.Galamadammen (1966)V.
Palesloot,binnendijks Molkwerum (1966)V.
Mokkebank (westhoek)I966)V.
Idaarderadeel;Wartena (1933)M.
SaiterPetten,Oude Venen (1966)V.
Leeuwarden;

Leeuwarden (1931)M.
Uit debuurt vanL. (19^1)B.
Huizum (I953)M.
-Leeuwarderadeel-

6.

Leeuwarderadc

CornjumÛ.965)B.

Lemsterland:

Lemmer (1935)B.

Smallingerlanc

Hoge Warren,Voenhoop (193?-)M«
Drachten (I9V?)B.
Princehof (19^8)M.

Sneek:

Sneek (19^5

,196l)B.H,

Staveren;

Kanaal tenN.van St.,bir.nendijks (1966)V.

Tietjerksteradeel; Eernewoude (19^1)B„ (19^-1,33,52,5^)M.
Oenkerk'(19^1, 196*0 B.
Princehof (19^+8)M.
Rijperkerk (196*0 B.
Ouddeel (I96l)B.
Tietjerk (196^, 1965)B.
Grote Wielen (1966)V.
Subed,Giekerk (1966)V.
Utingeradeel:

Terhorne (19^6)M«.
Akkrum (I9V7)M.

Weststellingwerf:

Lindevallei (1951)M.
Wolvega (1957- I963)B,

Vlieland:

Vlieland (1966)B.

Wonseradeel:

MakkumerNoordwaard (i960)M.

'vVorkum:

Ursulapoel (1966)V.

Wijmbritseradeel:

Uitwellingerga (19^5)B; (19^2,39^*0M.
Oppenhuizen (19*t-l)M•
Jutrijp,Zoolsloot (I966)V„
Stobberak,Uitwellingerga.(1966)V.
Delienspoel,Uitwellingerga.(1966)V.
Oever Vlakke Brekken,Sandfirden (1960)V.
Oever Oude Sien, tenN.v.Ylst (I966)V.
Anewiel,Hommerts (1966)V.
Noorder Ee,i/oudsend (1966)V.
l'oudbuursterpoelGaastraeer (1966)V.
Skutelpoel,Oudega (1966)V.

De verspreiding inFriesland toont een zeer duidelijk beeld» De dieren
komen overal verspreid voor inhet zg.Lage Midden,van even ten Z.
vanDokkum tot Stavoren.Hetbiotoop bestaat hier uitsluitend uit:
a. debovenste rand vanrietzornen.
b.blauwgraslanden, voor zover deze buiten depolderkaden liggen en dus
eenper seizoen sterk wisselende waterstand vertonen.
-Hiermee-

Hiermee nauw verwant zijn debiotopen op de tweede reeks vindplaatsen,
op debanken langs dekust ir.het IJsselmeer,
Uit debraakbalvondst opVlielandraagm.i,niet ••/ordengeconcludeerd dat
de soort op dit eiland voorkomt.,Tot opheden zijnhier bij inventarisatiesalleen Eoa..vi2Çj,i.Apod-raus;Ivaticu.-:;enhuismuizen, M_:srausculus,
aangetroffen (Van V/ijngaarder-, l'-jbk) cHet isin0do vrijwel zeker dat deze
uil zijnprooi op Te/relnad gevangen*
InSchreuder (1945)wordtn0a-v,,eenpublicatie van Tinbergen (1932)de
mogelijkheid geopperd-,dat deNoordse woelmuisvroeger op Terschelling
zouhebben geleefd;Door Tinbergen wordthierin echte:;alleen van Dieren
geciteerd.Volgens dezewerden er vroeger allerlei muizen doorlandarbeiders bij de dijkgraaf gebrachte Naar onze overtuiging moeten ditechterandere soorten zijngeweest,bv„ woeiratten- Arvicola a.rest^s ;
Hiervoor wei-dop dit eiland jarenlang eenpremiebetaald,;
Van Texel, waar deNoordse woelmuisvoorkomt zijnplagenbekend (A v.>
1846), terwijl deze opAmeland-,waar de veldmuis..Microtusarvalisleeft,
ook voorkwamen^ Van.Terschelling isechter niets over plagen bekend,
waaruit geconcludeerd magwarden dat woelmoizen erontbraken (vanWijngaarden* 1964),
b. Drente
Door Schreiiderwerd in1947 eenkaartje gepubliceerd met do vindplaatsen
van deNoordse woelnuis die t^t op dat ogenblik bekend waren.
Merkwaardigerwijskomenhierop twee sappen ioor in Lrenthe.
Volgens IJsseling e:1.Hcheijgrenu -',,1"'^Jj zou dit opholde enEeldebetrek2
king hebbei:.,Tn de /ries er.van >/'.jngaarden (1957)werden deze vindplaatsenmet eenvraagteken opgmanen (waarschijnlijk geen geschikt biotoop
aanwezig), in de ries (i.-é.i;envanLaar (i960)echter nos;alsofficiële
vindplaatsen» DocrTahaouder was echter ah dire;tnahet verschijnen een
rectificatie gepubliceerd (.1945;,beide s'cippenberusten op een drukfout,
de Noordse weelmuiskomt :L^deze provincie nietvoor,-.
c.Overijssel<
InOverijssel kwamen twee efzonderlijke populaties voor«
Aansluitend aanhet verspreidingsgebied ir.Friesland leven deNoren aan
het ZuieerdiopbijBlokzijl« Tn der:ietraoerassen van Oldemarkt, Giethoorn
en l/anneperveenkonden geen exemplaren wordenbeaiachtàgd,,
De verklaring hiervoor isbijzonder: moeilijk tegevenoDo enige oorzaak
zoukunnen zijn dat deogenschijnlijk geschikte biotopen op de talloze
legakkers enblauwgrasiaiidjesin dit gebied nooit vanhoge waterstanden te
-lijden-

lijden hebbon omdat ze,zoalsbij de inrmndatie inde winter 19^/^+5
bleek, drijven.
De aardmuis,Microtusagrestis,komt in deze terreinen v/elvoor.
De tweede populatie leefde alsrelict op twee Zuiderzee-eilanden,
ril.Schokiand en Ramspol.Het eiland Schokland (Noord-Oost-Polder)is door
Morzer Ëruyns in1933<-m19^2geïnventariseerd (inlitt.)De Noordse
woelmuisbleek hier de enige woeirauizensoort te zijn„ Nahet droogvallen
van deNoordcostpolderhebben zij zichaanvankelijk zeer ver doorde
toen met rietbegroeide polder verspreid.Naarmate de ontginning voortschreed werden zeverdrongen door develdmuis.
Ook op de Ramspol (Kampen)leefde indertijd Noren (MÓrzerBruyns, mond.
med,)c

Dit eilandje lag indertijd volkomen geisoleerd tussen de riet-enbiezen.,
velden voorhetKampereilando
Later ishet grootste gedeelte hiervan opgespoten en drooggelegd.
Momenteelkonden ergeenNoren meer wordenbemachtigd.
Volgens Dammerman (19^9)ontbraken deNoordse woelmuizenhoogstwaarschijnlijk op Urk,Het isbijzonder jammer dat dit eiland indertijd niet
bijtijds isgeïnventariseerd».De mogelijkheid blijft bestaan dat zehier
reeds eerder,bv.door intensieve beweiding,warenverdreven.
Op oude kaarten (Topografische kaarten i860 en1931)ishet gehele lage
gedeelte vanhet eiland alsweidegebied aangegeven.Op de oudste kaart
staan ogenschijnlijk geschikte biotopen,maar op deuitgave van 1931
staat het weidegebied als éénpoldertje,mot oengemaal en slechts enkele
slootjes aangegeven;»onder veel perceelsafscheidingen.
Indien debeweiding iets te intensief isgeweest kunnen hierdoor, zoals
de ervaring elde.\s in recente tijd heeft geleerd, deNoordse woelmuizen
gemakkelijk zijnuitgeroeidd.Gelderland<
Uit Gelderland zijnuit deliteratuur twee vindplaatsen vande
Noordse woelmuis bekend:Aalten en Winterswijk»,De eerste mededeling
stamt van VanDam (1938)die inbraakballen uitAalten tussen2^5muizen
1 Noor aantrof- Door Schreuder (19^5)wordt de determinatie reeds in
twijfel getrokken.Het v/ashet eerste determinatiewerk van deze schrijver,
het materiaal isverloren gegaan,
Invan den^rink (1930)is Winterswijk.nisvindplaats genoemd opgezagvanProf,Dr.E.Devan Oordt,destijds directeur vanhet Rijksmuseum van
Natuurlijke Historie teLeiden, die hem schreefaf en toe Noordse woelmuizen uit deAchterhoek teontvangene
-Het-

9>

Het in19l6 gevangen exemplaar bleek later een foutief gedetermineerde
juveniele woelrat (Arvicolaterrestris)te zijn0
Deze vergissing islater door vele auteurs overgenomen en eerst door
Schreuder ( 1 9 ^ en19^5)recht gezet. In deAchterhoek komen Noordse
woelmuizen beslist niet voor,- evenals in derest van deze provincie,
e.Utrecht«
Uit deze provincie zijnuit devolgende gemeenten Noordse woelmuizen
bekend:
AbcoudeoDoor Schreuder (19^7)zijn voor het eerst resten van Noordse
woelmuizen aangetroffen inuilenbraakballen uit deBotshol.
Later zijn zijhier bijnader onderzoek regelmatig v/eeraangetroffen:
19V3j ?/+5, '^7, '^9, '57? '58, '63en '6^.
Als vindplaatsen worden genoemd:Grote Kooibos,Kleine Kooikos,Bomenlc
Vliet,Gat van Br,de Bruin,'.Jed.Kooymans,Spreeuwen-eiland.
In19^9werdhet eerste exemplaar gevangen inhetGroteKooibos in19^5
weer twee«,Buiten dit gebied werden geen Noordse woelmuizen bemachtigd»
De Bilt.Door C.Nicatus (l820-'2l)werd de eerste vondst vanNoordse
woelmuizen inNederland gepubliceerd. "Practur supra dictas species
quae sine dubio indigenae sunt,hyeme anni l6l^reperti; Gerunt circa
pagum De Bilt,duo tresve individui Murisoeconomi (Hypudaeus oeconomus
Illig.le Campagnol desPrés C u v J , H.cauda subsesquiunciali« auriculis
nudis, invelleri molli latentibus,palmis subtotradactylis corpore
fusco,Pallas Glirp„ 79no. 15,p« 225,taba XIV» Gmelin Syst„Nat.I,
p, 13^o noo26,Videtur hoc animal Siberiae incola,hue venisse inter
sarcinas exercitus Ehutenorum etimprimusCosaquorum,qui inhislocis
per aliquot temp'-sreman serunt,saltum postae non amplius observatum
fuit".
Behalve debovengenoemde soorten,die ongetwijfeld inheems zijn-,v/aren
indewinter vanhet jaar I81A-rondom het dorp DeBilt twee of drie
exemplaren verspreid waargenomen vanMusoeconpjaus.Eenmuis met een
aan deonderkant (einde)gepunte staart,metnaakte oortjes,die ineen
zachtvelletje verborgen zaten,met pootjes voorzien van vier daaronder
liggende nageltjes en eenbruin lijfje.Pallas. Glir„ P.79,no.15,
p.,225 tab* XIVo Gmelin.Syst» Nat» I,p.134,no.26.
Dit dier,inheems in Siberië werd waargenomen nahierheen te zijn gekomen
tussen debagage,tijdens de tocht van deRuthenie.sen deKozakken,die
indeze omgeving enige tijd verbleven,Echter daarna werd de soortniet
meer waargenomen.
-•^eeds-

Reeds vanBemmelen (l866)vindt dat de mededeling vanNicati "stellig
onwaar is;ïomdat Mus oeconomusPallas thuishoort in Siberië enKamschatka
en zeook ingeheel Duitsland niet voor schijnt tekomen,daar Blasius
haar niet noemt in zijn "Wirbeltiere Deutschlandund der angrenzende
Landervon Mittel Europa"» Later bleek het door van Bemmelen onmogelijk
geachte, tochwaar,Noordse woelmuizen bleken wel degelijk in Nederland
televen.
Toch ishetmeio onmogelijk dat de doorNicatibeschreven dieren Noordse
woelmuizen zijngeweest» Uit debeschrijving,waarinhij spreekt over
muizen metnaakte oortjes die ineen zacht velletje verborgen zaten,
blijkt nl. dathijveldmuizen Microtus arvalis, inhandenheeft gehad.
Oren vanNoordse woelmuizen zijn duidelijk behaard en steken bovendien
duidelijk boven de vachtuit.Dit is jammer omdat nuook de zoogeografische verklaring die hijgeeft overhet voorkomen van deNoren inNederland niet houdbaar is«
Kamerik: IndeNoordnesbijKamerik is in1966 een exemplaar gevangen.
Leersumï Volgens TenDam (1938)zouden restenvanNoordse woelmuizen
zijnaangetroffen inbraakballen uithet Leersumse Veld.Reeds Schreuder
(19^5)twijfelt aan deze waarneming eno.i. zeer terecht.Er levenhier
geenNoren,hetbiotoop isongeschikt.
Loosdrecht: Uit eenpartijbraakballen, ini960verzameld in eenmoerasgebied langs de Drecht zijn resten van Noordse woelmuizen gevonden.
Dit isde meest zuidelijke vindplaats van deze soort inhet Oostelijk
Vechtplassengebied. Erkondenhier verder nergens dieren wordenbemachtigd.
Samenvattend kan men.zeggen dat deNoordse woelmuis inUtrechtuitsluitend voorkomt ±\. deN,.';,'e-hoekvan deOostelijke Vechtplassen, inhet
westelijk Vechtplassengebied uitsluitend in deBotshol enin een restant
boezerrland langs deDreftbijKamerik.
f. Noord-Holland.
Per gemeente gerangschikt zijnmomenteel devolgende vindplaatsen van
Noordse woelmuizen uit deze provincie bekend.
Akersloot:Kerkmeer (19<?5)V„
Vuile Greft,westelijke oeverbijGrafdijk (I965)V,
Alkmaar:Alkmaar (1951,56)B c
-Amsterdam-

11.

Amsterdams

Amsterdam (1938,19^5)B.
Ransdorp (19^3)B.
Volewijckspark (1952,56)B.
VliegenboGch (1957)B.
Slotermeer (1953)B,
NweOoster begraafplaats (1953)B.
Barnegat (1965)V.
Kinselmeer (1965)V,
Uitdammerdie (I965)V»

Avenhorn;

Meertje aan IJsselneerdijkbijHulken (19^5)V.

Beemster;

Beemster (1951,58)B.

Beets:
Berkhout;

Uitwatering Schardam (1965)V.
Gemaal ..'esterkogge (I965)V s

Broek inwaterl«:

Waterland (I96l)B.
"Binnenbraak (1965)V.

Edam:

Purmerringvaart,O-oever (1965)V.
Zuidpolderzee-dijk,poel (I965)V.

Graft;

Vensloot (1965)V.

's-Graveland;

«s-Graveland (1933)B.

Haarlommerliede ca

:

Terreintjeaan deBuitenLiede (1967)V.

Heemskerk:

Heemskerk (19^5)B.

Heemstede:

Heemstede (19^7)B,

Heilo:

Ter Goulster (195D B.

Ilpendam:

Gemeenteplantsoen (1953» 56, 57)B.
Ilperveld (i960)M.
Gouw inIlperveld (I965)V.

Jisp:

Baanakkers (i960)B.,Zwet (1965)B.

Katwoude:

PoeltjesKatwouderzeedijk (1965)V.

Kortenhoef:

MolenGabriel (1958)B.

Kwadijk:

Kwadijk (1953)B„
Wegnaar Hobrede,Zeevang (I965)V.

Landsmeer:

Landsmeer (1951)B.
Ilperveld,Banscheiding (1965)V.
-Limmen-
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Liraraen:

Die (I965)V.

Marken:

Marken (1944)B, (1956)V.

Middelie

Langs weg Middelie~Ooothuizenpolder Zeevang (I965)V.

Monnikkendam:

Purmerring-vaart bijStinkevuil (1965)V.

Naarden:

NaardermeerDiemontsbosch (1932)B.

NieuwerArastel:

Amsterdamse Boa (1951,196l t/m «66)3
Oeverlanden Nieuwe Meer (I96l)B.

Oosthuizen:

UitwateringKenneraerland,Schardam (1965)V.
Koogbraak in deOosterpolder (1965)V.
Zeevang, sluisnaarBeemsterringvaeçtbijHobrede(1965)
V.

Oostzaan:

Twiskepolder (1945)B f (1964)B.

Oterleek:

Ringvaart Heer HugowaardbijOterleek (1965)V.

Purnierend:

PurmerringvaartbijOudelandsdijkje (1965)V.

Texel:

Overal ingeschikte biotopen aanwezig o.m. Eijerlandsepolder (1954)V,Roggesloot (I96I)V., diversereservaten tenN.en Z,van deweg deKoog- de Waal
(1961)V, deGeul,Grote Vlak,Kapen vlak,Bleekersvlak,Moordvlak,l/esterduinen, Alloo,Sluftervallei,
deNederlanden,de Muy,deBuitenmuy, Korverskooi
(1961, 62)V.

Urse:g:

Ursemmervaart inpolder Ursem (1965)V.

Velzen:

Hoogoventerrein (1951)B„

'farder:

Zandbraakpolder (1959)V.nu drooggelegd.
Moordengarsbraak (1965)V.

Westzaan:

'Vestzaan (1965)B.
Groot Braak Westzanerzeedijk (I965)V.

former:

Wormer (1968)B.

Wormerveer:

IVormerveer (1945) B,

Zaandam:

Zaandam (194-7)B. (1968)B.
Kalverpolder (1965)V., (1968)B.

Zandvoort:

Zandvoort (1947)B.

Zuid~ enNoordschermer

SchernErringvaarttussen Groot Schermer enSchermerhorn
(1965)V.
-Op-
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Op frappante wijzeblijkt deNoorse woelmuis indeze provincie gebonden
te zijnaanhet veengebied,mits ditniet te zwaar wordt beweid
(Daan, 1968). De verspreiding hier is tevens een fraai voorbeeld hoeconclusies getrokken uit braakbalanalyses, tot eenvertekend verspreidingsbeeld aanleiding kunnengeven.
In IJsseling en Scheijgrond (I9A3)wordt immersnog opgegeven:"In een
lange strook achter de duinen".Dewerkelijkheid blijkt hiervan dus sterk
af tev/ijken.Deuilen jagen duskennelijk in depolders enroesten in
debinnenduinbossen.
Op Texelis deNoordse woelmuis deenige woelrauissoort,hijblijkt
hier eenbijzonder brede oecologische amplitude tehebben waarop later
zalt/orden teruggekomen.
Van Wieringen zijngeen vondsten bekend (VanLaar,I967)
Toch moetenhier volgens de oude stafkaarten van1858 en1878 geschikte
biotopen zijn geweest.Ookhierkan echter ten gevolge vannet ietste
intensieve beweiding van de oevers vanmoerassige gedeelten deNoordse
woelmuis zijnverdreven.Het is jammer datook dit eiland met zijn
pleistocene kern,niet tijdig is geïnventariseerd.
g. Zuid-Holland.
In deze provincie zijnvan devolgende vindplaatsen Noordse woelmuizen
bekend.
Alkemade:
DenBommel:
Dubbeldam:

DeKaag (1920)M, (l9'+5)B
Buitendijk Molenpolder (196'i)V,
Zuidplaatje (19^8, 49, 51)B.
Àloyse griend (1946,51,52, 54)B
Ottersluis (1942,44,48,51)B.

Geervliet:

Moeras tussen Donkere weg enKcnynendijk (1965)V.
Oostenrijk,N.oever (1965)V.

Goederede:

Kwade Hoek (1961)V0
Kanaal ten .vanGoeroe (I96I)V.

Goudswaard:

Rietheuvels,Korendijkse slikken (1964,66)V.
Tiendgorzen (1966)V.
Tlengemeten (1967)B.

Hardinxveld-Giessendam-Giessendam (1947)B.
Heenvliet

If.

Heenvliet:

Eewaal (1965)V.
Wieltje aandeDrieënclijk (1965)V.
Hole Mare (I965)V.

Herkingen;
Katwijkaande

Klinkerlandse zeedijk (1964)V.
Rijn;Katwijk (1957)B.

Leimuiden;

Drechtoever bijVriezekoop.

Lisse;

Lisse (I835/36)H.

Maasland;

Vlietlanden (1966)V

Melissant;

Buitendijks Roxenisse Polder (1964)V.

Middelharnis;

Veekhoek tussenvanPallandtpolderen
Havendam (1964)V.

Nieuvj-Helvoet;

De Quak (1964)V.

Nieuwkoop;

Nieuwkoop (1942, '63)B.
moerastenV.'.vandeHaeck (1965)V.

Nw.Lekkerland;

Boezem vandeNederwaard (1966)V.

Numansdorp;

Gorstenl/.Hogezandsosluis (1964)V.

Oegstgecst;

Oegstgeest (1945)B.

Ooltgensplaat;

GroteGat(1964)V.
B u i t e n d i j k s Anna ' J i l h e l m i n a p o l d e r (1964) V.

Oostvoorne:

Strandhaak (1959, ' 6 l ) Vr
V l i e g v e l d (1959) Vi

Oud-Beierland;

B e r e n p l a a t l a n g s h e t Scheur (I966) V.

Ouddorp;

P r e e k h i l i n l a g e ( I 9 6 D V.
K l e i p u t t e n t e n O.van de haven (1961) V.
Ueel de V i n g e r l i n g (1961) V.
Gors van Goeree (1964) V.

Reeuwijk;

Eén e i l a n d j e i n de fiavensberg (i960) V-

Rockanje;

Quakjeswater (1944) B.
Groene Punt (1964) V.
Brede a'ater (1959) V.
Meertje de V/aal (1965) V.
l i c r r e v l i e t (I965) V.
-Sassenheim-

15.

Sassenheim;

Sassenheim (1945)B.

Schelluinen:

Schelluinen (1948)B.

Sliedrecht;

Huiswaard (1947)B.
Hengstpolder (1948,51,52)B. (1965)V.
Grenspolder (1949)B.
Kop van h e t V/iel ( 1 9 4 7 ) B (1965) V.
De Nieuwe Kat ( i 9 6 0 ) M,
Folder Platte Hoek (1965)V.

Sommelsdi.jk;

Sommelsdijk (I96I)B.

Stad aanhet Haringvliet;Buitendijks Nieuwe Stadse dijk (1956)V.
Stellendam;

Scheelhoek (1952, 54, 58)V.

Strijen;

Wieltje tenZ.W,van Strijen (1965)V. (ïïielseDijk)
Esscheplaat (1966)V.

Voorschoten;

Vindplaats enbron onbekend.

Z.Beierland;

Grote Gat (1964,66)V.
Tiengemeten (1966)B,

Zuidland;

Schorren tuüsenHoornse hoofden en enBeningen
(1964)V.

De verspreiding van deNoordse woelmuis indeze provincie valt duidelijk in twee delenuiteen.De soortkomt hiervoor:
a e In de restanten opboezempeilliggende,nietbeweide graslanden:
deKaag (vroeger); langs deDrecht (Leijmuiden)Vlietlanden (Maasland)
deHaack (Nieuwkoop); Boezem van deNeclerwaard (Nw.Lekkerland)en
Savensberg (Reewijk).
b. Inhet zoetwatergetijdengebied,in degorzen van deBiesbosch langs
het HollandsDiep enHaringvliet langs de oeversvanbinnengedijkte
kreken en wieltjes opVoorne,Putten,Beijerland, Goeree enOverflakkee enlangskleiputten, in inlagen envochtige duinvalleien opVoorne
en Goeree»
h, Zeeland.
In dezeprovincie zijn devolgende vindplaatsen bekend:
Brouwershaven:

Heesterlust (1953)B,
Oostelijke stadsgracht (1960,6l)V.
Haventje Sirjansland (i960)V.
(vindplaats in196l verdwenen)
-Bruinisse-
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Bruinisse;

Keersweel (i960)V,
Weelten 0.v„Stelhoek (i960)V.
(vindplaats sindsI9S6 verdwenen)

Duiveland;

Oosterland,Kreekoever Bredeweg (i960V.
Nieuupoldertje tonZ.vanOuwerkerk (1962)V.

Goes.

Schenge (1968)braakbalvondst (dieren afkomstig van
NcBeveland)

Kortgene;

Talrijke vindplaatsen, tot1965in degehele gemeenteverspreid (1959,6l,62,64,65)

Middenschouuen:

Duivendijke (19^5)B,
Ellemeet (1945)B.
Serocskerke (1953)B.
Kakkersweel (i960)V.
Weelaan zeedijk, ten0,v0Scharendijke (I962)V.

Veere:

Fort deHaeck, (196*0 V. tot 1965.
Vogelplaatje (196^+,65)V.

W
estersehou;.;en;

Renesse (1955)B,
Kasteel Moermond (1949)B.
Dennebosje aan duinvoet (1953)B,
De Zouten Haard (i960)V.
Rietgracht Renesse (i960, 6l)V.
Watergat (i960,6l)V.
Westenschouwense Inlaag (i960)V.

Wissenkerke:

Talrijke vindplaatsen tot I965in de gehele gemeente
verspreid (1959,6l, 62,64,65)V.

Zierikzee;

Zierikzee (19.45)B,
Sloot tenNo van de stad (1961)V.

InZeeland komen deNoordse woelmuizenuitsluitend voor op deeilanden Schouwen-Duiveland (langskreekrestanten,kleiputten,weelen,in
inlagen envochtige duinvalleien)en opNoord-Beveland.Op dit laatste
eiland was denoor totI967de enige woelmuissoort enhijkwam overal
ophet eiland voor.
Van 1964totI967hebben zeook opWalcheren geleefd,nl. ophet fortde
HaackbijVeere.Sindsdien zijn zehier weer verdreven door develdmuis,
Microtusarvalis Pali.

-In-
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InI968 zijn resten van k Noordse woelmuizen gevonden (tussen 13^veldmuizen) inbraakballen, die langs de Schenge (Goes)waren verzameld,
(Med.P.J.H.van Bree). Bij een onderzoek m 1959werden in deoeverstroken van deze zelfde kreek (Wolphaartsdijk)echter geennoren gevangen,
noch sporen ervan aangetroffen,;Het is zeker dat deuilen de desbetreffende dieren opNoord-Beveland hebbengevangen,,
i.Noord-Brabant.
Hoge- enLage Zwaluwe:Keetheuvel Benedenste Beversluisplaat (1958)V.
Made enDrimmelen;

Drimmelen (19^1)3.
Loswallen aan N-enZ.zijdeBoerengat (1958,59)V.
Loswal N,oever Gat v.d.Vissen (1958,59,6l)V.
Keetheuvel-keet 193^ (1958)V.
Oudekeetheuvel ten W,hiervan (1958,59)V.
Keetheuvel Keizersdijk (1959,6l)V.
Loswal Z-puntDriessen Hennip (I96I)V.
LoswalN.oever Binnenkooigat (196l)V.
Veekveld Vlooiensloot (1959,6l)V„
Kade Vierde IVe^-r(196D V 0
Polderkade deDood (1966)V.
Polderkade Bovenhennip (1966)V B
Noordplaat (1959)B.

Werkendam;

Polder Vogelenzang (1959)B.

In deze provincie beperkt de verspreiding zich tothet centrum
vande eigenlijke Biesbosch,,Zekomenhieruitsluitend opgeïsoleerd
liggende veekvelden,kaden,loswallen,keetheuvels enpolderdijkjes
voor.Aan de zuidoever van deAmer zijnnognooit Noordse woelmuizen
bemachtigd.
j.Limburg.,
In eeninbegin februari 1951 inderuine in de tuin vanhet
Missiehuis teStein gevonden partijbraakballen van dekerkuil werden
door van Leeuwen (1953^twee schedels van deNoordse woelmuisgevonden.
De determinatie is doorDr.A.M.Husson teLeiden gecontroleerd.
Het isonmogelijk deze vondst te verklaren.Deaanwezigheid van Pitimys
subterraneus en Crocidena leucodon in dezelfde partijwijst op een
zuidelijke herkomst. Toch moet er op de een ofandere manier eenvergissing zijn gemaakt,mijns inziens komen Noordse woelmuizen in ditgebied beslistnietvoor.
-k-
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k. H e t Belgische | grensgebied„
Uit België zijn uit de l i t e r a t u u r drie v i n d p l a a t s e n bekend van de
N o o r d s e woelrnuiss A n t w e r p e n (Frechkop 1 9 5 S ) F a u l x - l e s - T o m b e s (Frechkop
I 9 5 8 ) en N e e r p e l t (van W i n k e l , 1 9 6 2 ) .
Het eerste e x e m p l a a r , in de vorige eeuw verzameld door de Selys
L o n g c h a m p s , is a a n w e z i g in het K o n i n k l i j k Instituut voor N a t u u r w e t e n schappen te Brusselc B i j nadere b e s c h o u w i n g bleek ons dat het h i e r om
een v e l d m u i s . Microtias a.'valis P a l l 0 ; g i n g , Deze determinatie is i n d e r tijd b e v e s t i g d door w i j l e n p r o f „ d r . K » Z i m m e r m a n n .
H e t e x e m p l a a r uit de A r d e n n e n kon daarna niet meer worden u i t g e l e e n d ,
omdat dit b i j een v e r h u i z i n g war zoek geraakt» B i j een bezoek aan deze
v i n d p l a a t s b l e e k ons dat g e s c h i k t e b i o t o p e n voor N o o r d s e w o e l m u i z e n
h i e r ontbreken,,
B i j N e e r p e l t zouden uit r a n s u i l e n b r a a k b a l l e n tv;ee m a a l resten van N o r e n
zijn aangetroffen,, In op 12--3-'6l b i j de g r e n s b i j B o r k e l g e v o n d e n
b r a a k b a l i e n 1 exemplaar» in die a f k o m s t i g van de L o c h t 3 exemplaren»
G e z i e n de grote afstand tot het h o o f d a r e a a l en de aard van het terrein
l i j k t ons een v e r g i s s i n g b i j de determinatie waarschijnlijk»
B e w i j z e n dat de Noordse woelrnuis m o m e n t e e l in België vcor zou k o m e n
zijn m 9 i-, n o g n i e t g e l e v e r d , De moge].ijkheid dat dit in de t o e k o m s t alsnog zou g e b e u r e n achten w i j uitgesloten-L• Het Dui_t_s_e__g_ren s gebied„
In S c h a e f e r (1935) werd de "ondst van een Noordse w o e l m u i s s c h e d e l in
b r a a k b a l i e n u i t K e u l e n gepubliceerd,, De d e t e r m i n a t i e zou echter niet
g e h e e l zeker z i j n .
V o l g e n s N i e t h a m m e r (1961) was dit een vergissing,,
In Mohr (195^) w o r d e n n o g twee t w i j f e l a c h t i g e o p g a v e n uit W . D u i t s l a n d
g e n o e m d : het eilandje Neuwerk en een b r a a k b a l v o n d s t uit Wolfsburg
(ook in R i n g l e b e n , 1 9 ^ 8 )
Het a a n e e n g e s l o t e n a r e a a l b e g i n t echter pas achter de E l b e . In het g e hele t u s s e n l i g g e n d e g e b i e d , dat v o o r a l de laatste decennia g r o n d i g is
o n d e r z o c h t zijn n o o i t Noordse w o e l m u i z e n g e v o n d e n .
Het N e d e r l a n d s e v e r s p r e i d i n g s g e b i e d ligt w e r k e l i j k g e i s o l e e r d , het
h i a a t in het areaal b e d r a a g t 2 5 0 k m .
-if.-
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k. Voedsel«
In deliteratuur v/ordenbetrekkelijk '/einiggegevens overhet voedsel
genoemd«
Ognev (196^): bast van deuitlopers vanbomen ('s winters), zaden,
groene bladeren,bossen,bladeren van de dv/ergberk,Betuianana,.
zeggen.
Stein (I93I),DDK.;Uitlopers enbladen van zeggen,vrucht3esvan de
lisdodde (Typha).buitenste laag vanbiezen (Juncus)
Bauer (1953)sOostenrijk;Duideiijlevoorkeur voor rietspruiten.
Kratochvil (1955), CSH„: Spruiten vanriet(winter en voorjaar)
'sZomers:Symphytum officinale, Calistegia
sepium,Ro'jsifraamphibia,Oenanthe (bladen)
Herfst: Zaden vanOenanthe»
Kulicke (i960), DDK.:
Tast (1966),Finland:

Juncusmaritima»
Poa ssp»,Deschampsia flexuosa,Milium effusum,
Calamagrostis ssp.,Molinia coerulea,Phragmites communis«
's-Winters: Uitlopers vanEriophorum, Carex
aquatilus, Carex rostrata.

InNederland v/ordende volgende plantesoorten invoedselresten aangetroffen;
Noord-Beveland (dijkhellingen en bermen):
Agropyron repens,Agrostis spec.,Arrhenatherum elatior,
Lolium perenne,Holcus lanatua,Festuca pratensis,Dactylusglomerata,Daucus caurcta. Trifolium repens.
Schor:

Puccinellia maritima,Festuca rubra,Spartina townsendii,
Halimione portulaccoides,Plantago maritima,Aster tripolium.

Goeree:

Juncus maritimus,Atriplex maritima (zaden)

Biesbosch:

Phragraitescommunis (spruiten)

Texel:

Carex distich^a, Caltha palustris (zaden)

-.i'anneer-
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Wanneer men deze lijsten overzietblijkt dat deNoordse woelrauisleeft
vanuitlopers enwortelstokken, spruiten,bladen en zaden van zeer uiteenlopende planten van dwergberkjesin de toendra tot de zoutplanten van
de Zeeuwse schorren endeoasenin deGobi-woestijn,vanplanten uit
voedselrijke milieu's, zoalsriet,lisdodde en dotterbloemen tot wollegras
en zeggesoorten uit voedselarme venen.
Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dathet voedsel eenbeperkende factorbij debiotoopkeuze zouzijn«

-5.-
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5.Voortplanting ongroei.
Vele gegevensbetreffende voortplanting engroei zijn gepubliceerd
doorFrank enZimmermann (1956)Zijhebben vele exemplaren gekweekt.
Indeliteratuur zijnvele verspreide losse gegevens gepubliceerd over de
voortplantingstijd, worpgrootte etc.Deze zijnniet systematischbijeengebracht.Tast (I966)geeft vele gegevenshierover uit N.Finland.
Van detijdenshet onderzoek inNederland gevangenNoordse woelmuizen
zijn steeds degegevens over de toestand van degenitaliën genoteerd.
Ueze zijnaanwezig inhet archief vanlietRIVON,een deel is inderapporten van de diverse regionale deel-onderzoekengepubliceerd.

6,Holen ennesten,

Bauer (1953)beschrijft degangsystemen vanMicrotus oeconomus
aan deifeusiedleiB-see.Indiendewaterstand dittoelaat worden
hier gangen gegraven,en dikwijlsworden in sarnengedrevenriet
bolvormige nestengemaakt.
DoorKratochvil (1955)wordt eentekening gegeven van eengangenstelsel ineen Carex elatamoeras inTsjechoslowakije. Inde
zeggebultenbevinden zichhier de gangen enholen.

Eenplattegrond van een gangensysteem opTexel is door vanLaar
(i960)gepubliceerd.
Zowel op dit eiland alsopNoord-Bevelandworden door de Noren
gangen,nesten enlooppaadjes aangelegd,die bijzonder veelop
die van develdmuislijken.In drassiger terreinen bestaat de
bodem vandelooppaadjes vaakuit modder enworden denesten in
pol-vormende gras-en zeggesoorten uitgeknaagd.Ontbreken deze
danwordenbolvormige nesten in devegetatie gemaakt.
In deBiesbosch worden in deveek,net als ditvanhet Neusiedler-meer isbeschreven,gangsystemen ennesten aangelegd.

7 . A a n t a l l e n , dichtheidsschommelingen, hone r a n . v , r a i g r a t i e s .
a.Aantal1en._
Integenstelling tot vele andere kleine zoogdiersoorten iservoor
mijslechtsbekend éénmaal een absolute dichtheidsbepaling verricht bijNoordse woelmuizen.
Dit gebeurde doorBuchalczyk enPucek (1968)met de zogenaamde
Standard Minimum Method ineen drooggelegd veenbijAugustów.
Dit systeem bleekuitstekend te voldoen.De dichtheid bleek
(eind.zomer)tot 130ex/ha optelopen.
Relatieve dichtheden zijn vaker bepaald bijvoorbeeld in Noorwegen
(Clongh,1968,Steven,1952,1955). InNederland gebeurde ditop
Hoord-Beveland (vanKasteel,1962)en inNoord-Holland (Daan,
1965, 1968)

b.Dichtheidsschommelingen.

Van deNoordamerikaanse ondersoorten isbekend dat zijinbepaalde jarenbyzonder talrijk kunnen zijn (Rausch,1953)« OokOgnev
(1964)vermeldtuit bepaalde streken dat de soort erin zeer grote
aantallen voorkwam. Inmidden Noorwegen,Dovre-fjell, bleek mij
dathier tot juli 1967een zeer dichte populatie leefde, waarna©en crash volgde,synchroon met die van de lemming.
UitOostenrijk wordt door Spitzenberger O966) een maximum jaar
(196^)beschreven.
Uit Nederland isdehoge dichtheid bijLisse (l835/36)(deSclys
Longcharnps,1841,1842)beschreven en die vanhet jaar 189Ovan
Texel (Maitland, 1898). Van Noord-Bevelaxlisbekend dat de soort
in 1962byzonder talrijkwas,onder meer van de goudplaat.
De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat deNoordse woelmuizen de
schommelingen in depopulatiedichtheden, diebij veleEieromamnaliazijn vastgesteld, eveneens vertonen.Er zijnaanwijzigingen
dat deze synchroon verlopen met die van andere in deomtreklevende kleine zoogdieren.Of de schommelingen evenregelmatig zijn
als dievanbijvoorbeeld veldmuizen enlemmingen isnognietbekend.
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c.Homerange.
Onderzoek naar de omvang van dehome-range van deze soort is
uitsluitend doorTast,M964/1966),verricht,In analogie met
verwandte soorten zal deze slechts enkele tientallen vierkante
meters groot zijn.

d.Migraties.
DoorTast (1964,1966)zijn de seizoensmigraties beschreven
die deNoordse woelmuizen inNoord-Finland vertonen.De dieren
levenhier 'szomersonder meer in deweiden enhooilanden langs
debeken enrivieren.Door deoverstromingen inhet voorjaar
moeten zeuitwijken naar hoger gelegen gebieden,dit gaat met
trekbewegingen tot afstanden van 1 k m gepaard.
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8.De verspreiding enoecologie buiten Nederland,
a.Hoofdareaal.
Noorwegen.
InNorman (1902)worden deNoordse woelmuizen voor oostelijk
Finmarken genoemd.
Volgens Collett (1911-12)komen ze inhet noorden van Noorwegen
op de volgende plaatsen voor:
Finmarken,van deRussische grens totAltääi»(vindplaatsen:Pasvii
$alen,Porsanger, (B^rselv

enKomagfjord).

Door Steven (1955)werden zebijRosta (Troms)gevangen.
De dieren leefden hier in deweilanden onder inhet dal (117m),
waar ook enkele exemplaren vanMicrotus agrestis gevangen werden
(verhouding 32:3). Detwee soortenbleken elkaar wat betreft hoogte
niet af tewisselen.Glough O 9 6 8 ) ving ze inhet Pasvikdal (bij
Kirkenes),weer uitsluitend indeweilanden inhet dal«

Zweden.
In Zwedenkomen deNoordse woelmuizen algemeen voor in Norrbotten
enNoordelijk Laplando Ten zuiden van dePite-Elvkomthijmeer
verspreid voor envertoond het verspreidingsbeeld grotelacunes.
Finland.
InFinland komen Noordse woelmuizen uitsluitend inLapland voor.
Ze levenhier in de venen en de moerassen enlangs demeren.
Een zeeruitvoerige beschrijving van debiologie en deoecologieuit dit gebied van deze soort isdoor Tast (19Ô4-,1966,1968a)
gepubliceerd. Dit onderzoek werd bijKilpisjärviverricht.
Noordse woelmuizen zijn beperkt tot deboszône,langs de rivieren
enbeken,inmaximum jaren dringen ze ook dehoger gelegen wilgenstruiken vegetaties in de alpine zone binnen.Omdat ontginningen
juist in deze eerste zonehebben plaats gehad,leefthij daar ook
in dewei-enhooilanden zelfs in schuren enhuizen.Hij ishier de
"rat van deLappen"geworden. (Tast,1968b ) .
- Miller-

Miller (1912) noemt nog de vindplaatsen Muonionniskn en
Oulu.Volgens een mondelinge mededeling van I.Koi isto

{*\96k)

leeft er nog een geïsoleerde populatie op enkele scheren
voor de kust van midden Finland in de Botnische golf.

DBR,
Volgens Zimmermann (l9*+2) en "ohr (195*0 leeft de Noordse
woelmuis in het gebied ten Oosten van de lijn SleeswijkLst/önburgoDe dieren komen hier "spärlich" voor,
Biotoop:vochtige plaatsen,moerassen,vochtige weilanden oevers van stilstaand -anstromend water,licht bos,randen van
venen„
De vonds•en in het dal van de Isar (Schreuder,1933>Usseling
en S c h e i j g r n d , 1 9 ^ 3 )»op Neuwerk (Mohr,195*0,van Wolfsburg
(Ringleben,- o ^ M o h r ,195*0 en bij Keulen (Schaeffer,1935,
Niethammer,1961)moeten op vergissingen berusten»

DDR.
Volgens Zimmermann ("i9^f-2)en Mehr (195*0 komen Noordse woeimuizen in de DDR voor ten Oosten van de lijn Boizenburg
aan de Elbe,Brandenburg a „ H - K J t t b u s „ I n Mecklenburg komen ze
"spärlich" voor,.in de;Mark Brandenburg en verder naar het
Oosten worden ze talrijker.
Biotopen;zie DBR.
In Rörig (1910) en Miller (1912)v/orden enkele vindplaatsen
uit Brandenburg en uit Mecklenburg genoemd,,Van het eerste
gebied wordt gezegd,dat ze op twee eilandjes in de Havel
lagen en langs een visvijver.

Door Stein(l955) wordt Microtus oeconomus "das Charaktertier
der Sölle ",c":Lohier vaak tussen de akkers liggen en een
oevervegetatie van riet en zeggen bezitten.genoemd.
Uitwisseling tussen de populaties van die zeer geïsoleerd
gelegen po^ltjes bleek bv„ in regenperioden plaats te
vinden.
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Hijneemt aisbiotopen:
Feuchten bisnasser Gelände mit dichtem 1flanzenwaehss Hoch .noorränoer,Moorwiesen,Grnbenrändcr,köhricht,Erlenbrüche,anSollen.
VolgensAi.iliche (i960)zijn ze talrijk ophet kunstmatige kostzeeeiland deBock*
"Bevorzugt wurden ausschliesslich die feuchtenkandzonen (Salzwiesen mit Juncus maritima)3uwie die dichtenköhrichtbestande,,
Microtus an'aus loeft hier in de randen van de duinen enkapvlakten
(Kieforsehonungen),
Polen:
Volgens vpLsileiTskiM956)beroonddokoordse woelmuis het gobied
vanEia,te\vie:'.r."'Caricetenund kaldwiesen".Ze zijnhet talrijkst
in denabijheid v-^.nwater.
Buchalczyk en13ucei;'1968)vingen de dieren ineen gedraineerd,
met jong busbepleud Sphagnum-veenbijAugnstów.

InEo:"ig C19"!0^werden enkele vindplaatsen genoemd in v/estPolen,
bijkgstibern (braakbal vondst bij een moeras)envan de Mierzajakislana.(ee" tuin met sloten)o

Von Sauden (1995)renrijit over een vindplaats inKasurie ,;':odas
Schilf dentro;hr?:;nGrund verlat-.Tbunduuterrdscht mitSumpfbinse,
.lalmusundEeirenaafc >: in daskasservordringt.''
Uit Skask zijn enkele vondsten bekend rondOpole (Zimmermann,19^-2,
Schiott. 1955)o
Vele vindplaatsen inMidden onkoordIölenworden inSchaefer
(1955)enüttendörfer (1959)genoemd«

DoorEorig (I9IG)wordt een vindplaats bijkossitten beschreven
(een poeitje),
Vondsten uit het gebied bijKaliningrad worden door Schaefer (1955)
enÜt';endorfer (1959)vermeld,
- Goethe)
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Goethe (1953)namv/aarschijnlijkNoordse v/oelmuizenaan de oostoever
vanhetLadoga meerv/aar.
InOgnev C1964)worden vele vindplaatsen uit deUSSR en aangrenzende
gebieden gegeven.DeNoordse woelmuizenkomenhier in eenbyzonder
groot areaal voor van Lapland tot en methet Chukotschiereiland,
Kamschatskaen deKurillen.
Denoordgrens valt ongeveer samen met deboomgrens,plaatselijk komen
ze ook in de tundra voor tot op75N.B.
De zuidgrens loopt ruwweg overBrest,Kiev,Voronezh,Orenburg en
verder naarhet Oosten ongeveer langs 50°N.B,
Debiotoopbeschrijving van vele plaatsenuit dit enorme gebied is
byzonder uniform: oevers vanriviertjes,moerassige weiden enhooilanden,venige dalen met zeggen,poolberken-enwilgen.Ook bossen
(sparren enlarix)worden genoemd,met grasondergroei.
Een enkele maalv/ordenmoerassen ingebergte-tundra'svermeld tot
opruim 2000m.

Door Makino (19^9)wordt een vindplaats opOstrov Poramuschir (Kurillen)genoemd,Ognev (196^0 noemt nog enkele eilanden van dezegroep.
b. Relict-areaal inZ.W.Noorwegen.
VolgensCollett (1911-12)komen doNoordse woelmuizen inhet Zuidwesten voor op drie paralelie gebergtonruggen,:
1.vanHardangersdddainhet ZuidenoverHallingdalsenValdersfjell
naarJotunheir^en.
2.Van Mj^segene langshet Gudbrandsdalen Dova-etot Opdal.
3.Langshet0stejdalenvanFoldgjlonoverKvikneskogen totGuldaien.
InMiller (1912)wordenGausdal,Hjorkin onDovrefjellalsvindplaatsen genoemd.
InWildhagen (1953)wordt genoemd:berggebieden rondhet Gausdal en
het Gudbrandsdal en in0yer.Langs deïïidsfjordzouden ze talrijk
voorkomen.
Steven (1952)noemt Finsevann enJomfrunotenbijFinse.
Linn (1951+)noemt dezelfde vindplaatsen.
Hagen (i960)zogt dat doNoord;,-ov:ocli:iuir;het voornaamste prooidier
isvan de sneeuwuil opHardangervidda langs deEidfjord.
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InHagen O965)worden Noordse woelmuizen alsprooidieren vande
ransuil (Asio otusL„)genoemd uit Oyardslicn,Hjerkinn,Hjerkinholon enKvitdalen inDovre enuit Atnabru (Sollia in Hedmark).
Zelfbemachtigde ik in 1967eenvijftal exemplaren in'hetreservaat
Foksta-myraopDovrefjell„

Wat de oecologie betreft: Collett (1911-12)noemt bergweiden(Seterzône),hooggelegen dalen en met grasbegroeideplateaux, inhet
algemeen in de subalpine zone.

In Steven (1952)enLinn (195^)worden devangplaatsen bijFinse
beschreven: tussen 1200en1^00meter,ineen "vegetation of the
ordinaryhigh mountain type".
OpDovrefjc.11tenslotte ving ik de dieren langs eenmetMolinia bulten
begroeid dijkje in eenmetSalix-soortenbegroeid veen op 1100m.

In zoutvegetaties,te vergelijken met die van deKwadeHoek opGoeree
en deStrandhaak teOostvoorne inHombursund,bijGaupne (Sogne)en
Rosfjord bijLyngdal werd door mij in 19^7geen spoor van Noordse
,
, „„ evenmin als in19^9 inIsfjorâbijAndalsness en
woelmuizen aangetroffen, _ , ,.._ , . , . • ,
opBeyoybx3Frederikstaa.
Zoweluit Stev_en(l952)alsuitLinn (195^),bleek datbijFinse geen
andere Microtus soorten voorkomen inhet Noordse woelmuis-biotoop.
Alleen enkele exemplaren van Clethrionomuswerden hier gevangen.
Hetzelfde bleek in 19^7inFoksta Hyra (DoVrefjell)het geval.
Microtus agrestis leeft hier lager in de dalen.
c.Relictareaal Midden Zwedeno
Inhet midden vanZweden komen enkele geïsoleerde populaties van
Noordse woelmuizen voor: inMedelpad,van Skalstugan,Xnn enOviksfjällen,inJärnüand vanFjällnäs,Bruksvallarna enMittädalen inhet
Härjodal (Curry-Lindahl, i960).
InMiller (1911)worden nog genoemd:Medelpad,W. Norrland,en
"near Stockholm".

Door Zimmerman (19^2)worden Norrköping enStockholm genoemd enhij
citeert de vondsten vanEkman (1922)in Jscmtland.
Gegevens over deoecologie ontbreken.
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d.Relictareaal 1annomische laagvlakte

Oostenrijk;
Door Mohr ('195ZÜwordt dereeds lang bekende vindplaats bijFischaraendinNieder Österreich genoemd (1Ö975 inBauer, 1952).
In 1951 is de soort door Bauer aan deNeusiedler See gevonden,(Bauer,
1952; Mohr, 1954). De dieren levenhier ineen zeer scherp te omschrijven zone in derietgordel,namelijk dat deel dat af entoe onder
water staat (weinig;,in dehieraan grenzende wat drogere zone met
Carexriparia envulpina,Typha angustifolia,Lythrum salicaria,
Lysimachiavulgaris,Lycopus europaeus,Sium latifolia,Mentha
aquetica,Scutellaria galiriculata,Alismaplantago en Calamagrostis
opigejos (veel)o
In dehieraan grenzende weilanden waarin veel Schoenusnigricans en
Molinia caerulea staat,komen zeweer weinig voor»
In derietgordel die constant inhet water staat levenhier demuskusrat (Ondatusribethica)en dewoelrat (Arvicola terrestris), inde
drogere weilanden deondergrondse woelmuis (Pilymys subterraneus)en
develdmuis (Microtiasarvalis).
Dewoelmuissoorten overlappen elkaar normaliter niet,
Tijdenshet uitgesproken maximum jaar van de kleine zoogdieren in
196^heeft SpitzcnbMffirf'(1966)v/aargenomendat tijdelijk de veldmuis
het natte Phragmitetum binnendrong,ondanks het feit dat de Noordse
woelmuis in dit jaar ook eenhoge populatiedichtheid bereikte*
In denabij gelegen meren inhet Seowinkelgebied,waar M. oec.niet
voorkomt,dringt M. arvalis regelmatig tot in de natte verlandingsvegetaties door (Bauer, 1952),

Hongarije;
Volgens Mohr (195J+)zijnNoordse woelmuis vondsten bekend vanKajka
ophet Donau-eilar.dSsigetköz.
De dieren van deze vindplaats waren reeds doorEhik (1928)beschreven.
In 19^5zijnresten van deze soort inbraa.kba.llenvanRuigpootbuizerden bijhet Balaton-meergevonden.
Op deze tweede vindplaats bijKoszthely,langshet Hévizkanaal en
rondhet Diaseiland,werden in 1950de eerste dieren gevangen door
Ehik (1952).

Voor deze vindplaats geeft hijook eenuitvoerige biotoop beschrijving: derietzoom vanhet meer,juist beven dewaterlijn.De dieren
volgden do schommelingen vanhet water nauwkeurig enkwamen niet in
de drogere delen voor.

DoorHayranek (1961)werd een vondst langs derivier deTisza gemeld,
dit bericht werd door Topal(l96j>)onjuist bevonden.
Tsjechoslovakije°.
Reeds door Miller (1912)enlater ook door liofar(195*0 wordt devindplaatsSamorinbijBratislava genoemd.De dieren van deze vindplaats
werden reeds doorEhik (1928)beschreven.
VolgensKratochvil enRosicky (1955)isde soorthier door ontginning
verdwenen.Momenteel komthijvolgens delaatste auteurs alleennog
voor inmoerassen ophet oostelijk deel vanhet Donau-eiland Zitny
Ostrov,bijGabcikovo enCalovo.
De dieren leven hier inhet vroegere overstromingsgebied,inmoerassenmet eenbegroeiing van zeggebulten.(Carescelata).
Door ontwateringen enontginningen isde soorthier zeer bedreigd.

e.Relictarealen inCentraalAzië.
Afgezonderd vanhet hoofdareaal leeft in de dalenrond het Ala Tau
gebergte,tenN.0.van AlmaAta,op degrens vanKazakhstan (USSR)en
Sinkiang (China)een ondersoort van deNoordse woelmuis.Ze zijnhier
inhooivelden langs rivieren gevangen enaan de oevers van meren.
Ook inhetHangai (Khangai)gebergte leeft eenpopulatie van deze
ondersoort.

Aan denoordelijke uitlopers vanhetKunlunshan gebergte,inde
oasen vanTsaidam zijn eveneens Noordse woelnuizen gevangen,alsmede
in enkele oasen midden in dewoestijn vanBuiten Mongolië enN.0.Sinkiang.De dieren leven hier inde overstromings zones van derivieren,
in de alkali-zoutmoerassen,dicht aanhet water en in de rietkragen
van demeren.
Nog veel verder naar het Z.O.,in de Chinese provinciesKansu en
Tsjinghai leeft een eveneens geïsoleerde populatie,langs derivieren enmeren rondhet NanShan gebergte (Ogne-y-,196^;
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Ellorman enHorison Scott,1951)»
f.Noord-West Amerika:
Uithot gehole gebied tenN„W.van delijnSitka-eiland-Bathurstiniet zijnNoordse woelmuizen bekend.
Niet minder dan 10subspecies zijnhier beschreven (Rausch,1953;
Sot2er,1952).
Zijlevenhier tot op eenhoogte van650meter tot inbyzonder natte
toendra's.Ookop enkele voor dekust liggende eilanden komen zo
voor (Sitka,enkele Aleoeten,St.Lawrence),

g.Vroegere verspreiding:

InZimmerman (19^2)wordt een samenvatting vanpleistocene enholocene
fossiele vindplaatsen gegeven:MiddenEuropese gebieden,Engeland,
Zuid-Duitsland, Skäne.
Volgens Mohr (195^)kwamen Noren inhetPleistoceen voor inEngeland,
geheel Duitsland enMidden-Europa,

inhot late postglaciaal leefde

zehier en daar inZuid Duitsland.
InSchrouder (19^+5)worden alsfossiele vindplaatsen genoemd:
Engeland,Frankrijk,Zwitserland,Württemberg.
De zuidgrens zou lopen van de Charente,Meer vanNeuchâtelnaar
Hongarije (Mousterien en Magdaléniön-vondsten).
In deresten van eenViking nederzetting (4eeeuw)vanhet NoordFriese eiland Föhr zijn eveneens restenbekend.(Requate, 1955)
Uit Hare (1953)blijkt dat ir.hetWürmglaciaal dogrens tussen taiga
en steppe ongeveer daar lag waar nu de grensnatuurlijk bos-steppe
inOost Europa ligt.De areaalgrens zal daar duswaarschijnlijksindsdienniet veel verschoven zijn.
InWest Europa echter reikte de toendra tot doAlpen,Zuid-Frankrijk
enEngeland,waardoor debovenstaande vondsten begrijpelijkv/orden.
Hier zijn onder invloed van deklimaàtverbotcring dokliaaatgordels wel
over grote afstand verschoven enhier heeft deNoordse woelmuis danook
degrootste areaalverliezen geleden.
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9.Discussie.
a.Debiotoopkeuze inNederland en elders.
Uit (3)isgebleken datwat debiotoopkeuze van deNoordse woelmuis
inNederland aangaat,er twee verschillende situaties aanwezig zijn.
I.Gebieden zonder concurrentie met andere woelmuissoorten.
Deze toestand doet zich opTexel en deed zichtot + 19^5op Schokland
enRamspol entot 1967opNoord-Beveland voor.
OpTexel leven deNoordse woelmuizen in de grootste dichtheden in
denatte duinvalleien en langs sloten,wielen,kreekrestanten en
kleiputten.In jaren met hoge populatiedichthedenworden ook andere
biotopen bewoond; dijkhellingen,loofbosjes, duiïihellingen,zelfs
vrij droge,met eenbegroeiing van duinriet (Calamagrostis epigeios)
en zelfs tussen bramen en duinroosjes (Rubus spec,enRosa pira.pinelli folia). Ook in de dennebossen worden ze soms,weliswaar langs
de greppels,aangetroffen.
OpNoord-Beveland isdepopulatiedichtheid inverschillende biotopen
in 1959; 1961 en 1962onderzocht.
Hier waren de typische Noordse woelmuisbiotopennatuurlijk allebewoond (kreekrestanten,oevers vanwielen enkleiputten, inlagen),
maar de dichtheid op onbeweide wegbermen en dijkhellingenbleek
2_à3x Z0 hoog en die op schorren inhet Veerse meer.die niet
meer onder de invloed vanhet getijde stonden,zelfs h x.
Het optimum lag hier dus inbiotopen die stidoisoptimaal zijn voor
de veldmuis (Microtus arvalisPall.)
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Zelfs op akkers en induinterreinen werdenhier Noren gevangen.
In 1967bleek dat de veldmuis opNoord-Beveland was doorgedrongen
en dat deNorenhier terrein verloren.Dit proceswordt in9-b-I
verder besproken.

J>H-S

Het is duidelijk dat deNoordse woelmuis in derest vanhet verspreidingsgebied teruggedrongen isin biotopen die voor de soort eigenlijk
niet optimaalA s , daterdus concurrentie optreedt met andere Microtus-

h
soorten.
Hoe deze concurrentie precies in zijnwerk gaat isuiteraai"dnietbekend.
II Gebieden met concurrentie met andere woelmuissoorten.
In derest vanlietNederlandse verspreidingsgebied leven de Noordse
woelmuizen ineen vier-talbiotopen:
A,Drassige hooilanden en zeer extensief gebruikte weilanden opde
veengebieden inFriesland enNoord-Holland. lega.kkersin deveenplassen inNoord-Holland,Utrecht en Zuid-Holland»
B,Oevers vanbinnendijkse kreken,wielen enkleiputten opVoorne,
Putten,Oud--Bec-erland,Goeree-Overflakkee,Schouwen enDuiveland.
C Gebieden met eenwisselende waterstand ('s winters meestal hoog)
binnendijks, zoals deboezemlanden inFriesland,Noord-enZuid-Holland en denatte duinvalleien opVoorne,Goeree enSchouwene
De Buitendijkse terreinen met een sterkwisselende waterstand zoals
Mokkebank eniiakkummerwaard of zelfs een duidelijke getijde invloed;
keetheuvels enhogere plekjes in deZuid-Hollandse enBrabantse
Bies'-osch,in de gorzen,rietvelden en grienden langsOude Maas,
;icll^ndsDiep7 L'L..;,.irgvii?i.'ir..lke:-.;akenGrovclingen.
De onder A enB genoemde biotopenhebben gemeen dat de grond erzo
nat is dat deboden van deloeppaadjes uit modder bestaat en de dieren
letterlijk altijd,met natte poten rondlopen,Denesten bevinden zich
vaak op iets drogere plaatsen,,bijvoorbeeld inbulten van grotere
grassen en zeggesoorten.
Voor de onder Cgenoemde genoemde gebieden moet eenmigratie naar
hogere terreingedeelten en de voet vankaden en dijken worden aangenomen,zoals dit bijvoorbeeld door Tast (19^7)in de venen inde
rivierdalen inLapland isgeconstateerde InNederland is dit echter
nogniet vastgesteld. Inhet getijde gebied isgebleken dat de Noordse
woelrauisj£/©£grote maritieme prestaties in staat moet zijn.
Ingrote gebieden die tijdens de stormvloed van 1953meters diep
onder water hebben gestaan,bleken de dieren hetzelfde jaar 'szomers
weer aanwezig.
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De enige verklaring hiervoor is dat de in deze gebieden voorkomende
veekvelden,bestaande uit bijeen gedreven doodriet enbiezen,een
refugium vormen.
De dieren wordennormaliter al in deze veekmassa's aangetroffen,waar
zewaarschijnlijk leven van aangespoelde zaden enrhizomen.
De veekvelden kunnen zeer groot,i/2 ha,endik,1m., zijn,enzijn
zeer resistent tegen golfslag.

b. Conrurrentie met einderemicrornmalia.
I.Met develdmuis,Microtus arvalis Pali.
Noord-Beveland;
In 19kk werd door Wilmink de aanwezigheid van deNoordse woelmuis op
Noord-Beveland vastgesteld doorbraakbalanalyses (Wilmink, 19^ 5 19^9)
Bij een onderzoek in 1959bleek ons dat deze soort de enige woelmuissoort was die op dit eiland voorkwam (vanWijngaarden,1959)o
Opvallend wastoen de zeer wijde oecologische amplitude.De dieren
werdenniet alleen langs de rietzomen en in dehalophiele vegetaties
langskreken enrietputten gevangen,maar ook op dijkhellingenen
wegbermen,biotopen waar eldersuitsluitend de veldmuis,Microtus
arvalisPali,voorkomt.
Zelfs inuitgesproken droge terreintjes, zoals duinen begroeidmethelm, zandhaver en zandzegge (Amrnophilaarenaria,Elymusarenaria en
Carex arenaria) en duinstruwelon met kruipwilg (Salix repens).
Door vanKasteel (1962)is dit onderzoekuitvoerig overgedaan.
Hieruit bleek dat de soort inderdaad y-pdyalophet eiland voorkwam
en dat develdmuis ontbrak.
De resten van veldmuizen die '."/ilmink in debraakballen van kerkuilen
aantrof (verzameld in 1938teKortgene en deFrederikspolder, moeten
van Zuid-Beveland afkomstig zijn.
Het tweede opvallende resultaat washet feit dat deNoren dehoogste
populatiedichtheid bereikten intypische veldmuisbiotopen: dijkhellingen enwegranden.
Ons inziens isdit een duidelijk gevolg vanhet ontbreken vande
concurrentie met andere Microtus soorten.
Aan dit isolementis inde laatste jaren een einde gekomen,op
^•5»I960werd de zandkreekdam gesloten enop 1-10-1960voor
het verkeer opengesteld.

36.

Op dat moment waren dusook de taluds van deopritten gereed eningezaaid met witte klaver (Trifolium repens)enEngels zaaigras
( Lolium perenne), een ideaal veldmuizen biotoop»
De dam bestaat echter niet alleen uit een dijk met begroeide hellingen,
maar aan denoordzijde ishij onderbroken door een ongeveer ^+0m.
brede brug over de scheepvaartsluis.Op ^-„7.196^bleekons datde
veldmuizen vanuit het zuiden de dam enbrugoprit hadden bezet,op
dehellingen leefde eenbehoorlijk dichte populatie» De Noordse woeimuizen leefden aan denoordzijde,eveneens precies tot aan debrug.
Deze status-quo bleek op6.7.1965nog ongewijzigd.Jarenlang wasde
^0meter asfalt een afdoende oecologische barrière.

Aan de andere zijde vanhet eiland was de situatie ingewikkelder.
Hier was eengesloten dam aangelegd (gereed i7.IO.i962)met eendoorlopend gedeeltelijk met grasbegroeit talud aan debinnenzijde.
Zodra deze vegetatie voldoende v/asontwikkeld ontstond hier voor
beide soorten eenuitstekende migratiemogelijkheid.
Op k.7.196^bleek ons dat déNoordse woelmuizen degehele Veerse Gat
damhadden bezet en dat ze zelfs aanwezig v/arenbinnen de restanten
vanhet fort deHaack opWalcheren,waar de dam aan dit eilandaansluit.
In 1965was de situatie ongewijzigd.
In 1966konhelaas opbeide punten geen onderzoek worden verricht.
Op II.IO.1967v/asde situatie grondig veranderd.De veldmuizen bleken
debrug in de zandkreekdam te zijn overgetrokken/,leefden opalle
plaatsen aan de overzijde van debrug langs de opritten nog Noordse
woelmuizen aanv/ezigwaren.Ook aan deVeerse Gat damv/asde situatie
evenzeer veranderd.Ophet fort deHaack enop de gehele dam werden
nuuitsluitend veldmuizen gevangen.De tijd ontbrak omna te gaan
hoever develdmuizen Noord-Beveland albezet hadden.
Inmei 1969werd doorHorn en Tins een onderzoek naar deverspreiding vanbeide soorten ingesteld.Het bleek dat de veldmuizen sinds
1967reeds -'+kilometer op Noord-Beveland waren doorgedrongen.
Het was duidelijk dat zijhier bij een dankbaar gebruik maakten van
denieuw aangelegde wegen ophet eiland. Debermen hiervan worden met
hot zogenaamde Waterstaatsmengsel vanwitte klaver enEngels raaigras ingezaaid envormen een ideaal veldmuizcnbiotoop.Waar deze
wegen de oude dijken kruisen,werden de dijkhellingenbenut.

37.
De migratiesnelheid ishier echter duidelijk lager.Hot proces zal
dekomende jaren zonauwkeurig mogelijk v/ordengevolgd.Het laat zich
aanzien dat zijdeNoordse woclmuizcnbinnen enkele jaren zullen
terugdringen tot de oevers van dekreokreston,naar deranden van
kleiputten on dergelijke,en dat dezelfde situatie zalontstaan als
op do andere Zeeuws-Zuidholiandse eilanden,waar beide soorten naast
elkaar voorkomen.
Wij zijnhier mijns inziens getuige van een duidelijk verdringingsproces van één soort door eenverwante andere soort.
Hoe beide soorten elkaar beconcureren isechter nog eenraadsel.
De opNoord-Beveland geconstateerde verschijnselen geven o1rsmijns
inzienshet recht te veronderstellen dat elders deze verdringing
eveneensheeft plaats gehad en dat men voor een verklaring van de
eigenaardige verspreiding van deNoordse woelmuis inNederland en
elders ervan moetuitgaan dat^ i j overalwaar ditmogelijk isdoor
de veldmuis isverdrongen.
Dat deNoordse woelmuis,waar mogelijk,wel in staat islgge gebieden
tebezetten,bleekuit de migratie vanaf Noord-Beveland naar deGoudplaat enhet Vogelplaatje,respectievelijk droog gevallen schor en
zandbank inhetVeerse meer inrespectievelijk 1Ç/62en196^-1,
Noord-Oostpolder.
IndeNoordoostpolder leefdendirect nahet droogvallenNoordse woeimuizenophetvoormalige eiland Schokland.Indeenormerietvelden,die
de eerste jarenhiernaontstonden,breiddenzesichovergrote afstanden
uit.Later,met deaanlegvaneenbetere detailontwatering endeontginning,drongendeveldmuizendenieuwepolder binnen»
(Anon.,1944;Bakker,1950,1954,1957$BakkerenVanderZweep,1957?
Dairimerman,1946,19495Kristensen,1941?19435'VanWijngaarden enLensink,1957 ?
I960.)
Momenteelzijn,ookindehier endaar brederietkragenlangsdekanalen
entochten,ge-m.Noordsewoelmuizentevinden,zodatmoetworden aangenomen,dat zehiertotaalverdrongen zijndoor develdmuis.
NeusiedlerSee.
Spitaenberger (1966)nama^.nhetNeusiedlermeerv/aar,datinhetmaximum jaar 19o3develdmuizenhier ookdozoornatterietzônesbinnendrongen,hoewolookdeNoordsewoelmuizenindat jaartalrijkwaren.

38.
Met deaardmuis,Microtusagrestis.

InFinland (mond.med.I.Koiyisto.)levengeïsoleerde Noordsewoelmuispopulatiesopenkele scherenvoor dowestkust,indeBotnischeGolf.
Hier iswaargenomendat inde strengev/intervan1962/63aardmuizen,
Microtusagrostis (L.)deze eilandjesbereikten011deNoordsewoeimuizentotaalverdreven.
DoorLiïm (1954)enSteven (1955)isbijFinse (W.Noorwegen)gevonden
datMicrotusoeconomusenagrostishier scherpgescheidenleven,de
grenslagbijongeveer 1200meter.
InNoordNoorwegenleefdendebeide soorteninhet dalbijP.osta(Steven,
I955)enhetPasvikdal (Clough,1968)wèl bijeen,maar M. agrostiswashier
(aanderandvanzijnareaal)numerieksterkindeminderheid.
Tast (1966)constateerde dat inde jarendatMicrotus oeconomus talrijk
was,Microtusagrestishieraandegrensvanzijnareaal?uit zijntypischemilieu'swerdverdreven eninhetgehelegebied zeerzeldzaam
v/as.
In1968publiceerde bijeenuitvoerig onderzoekover derelatie tussen
deze beide soortenbijbijKilpisjärvi.
Zijlevenhier induidelijkverschillende biotopenmaar overlappen
elkaarindeweidenenhooilandenindeberkenzêne.Ookhierwerd
agrestisinmaximumjarendooroeconomusverdreven.
InNederland isagrostisduidelijkindemeerderheid.
De ervaring'werd opgedaandatvaakinogenschijnlijkgeschikteNoordse
woolmuisbiotopeninFriesland,Nol.'.Overijsselenhet Oostelijken
WestelijkVechtplassengebied uitsluitend Microtus agrestiswerd
gevangen.
Waarschijnlijkzijnde0m5-tandigh0denjbv.de schommelingenindewaterstand,hier ietsmindergroot danin"echte"ooconomus-biotopen,zodat
agrestishierkanbinnendringen.
Ingebieden,v/aarM.agrostisontbreekt zoalshetNoordhollandsNoorderkwartier,grotedelenvanZuidHolland ondeZuidhollandse enZeeuwse
eilandenenv/aarM.oeconomusdusalleen concurrentie ondervindt van
M.arvalis,lijkt deoecologische amplitude iets bredertezijn.
Hier isnogvoel detailonderzoek nodig omdezeverhoudingente
ontrafelen.
Hoe de concurentie-verhoudingenmot de anderemicromammalialiggenis
nogniet bekend.InScandinavië leeft deNoordsewoelmuis o.m. samen

39.
en
mot ClethrionomysglareolusrufocanuscriLemmuslemmus.OokinRusland
enSiberiëkomonvoleandere soortenbinnenhetcooouomus—
aroaalvoor.
•I-rzijnaanwijzingendathot biotoopvanoeeonomusinrietveldenaan
dewatorzijdodoorhetvoorkomenvandovroelrat ^Arvicolaterrostris)
isbegrensd,zoalsaandeHeusiedlersees(Bauer,1952.)enlangsde
Oostelijke stadsgracht vanBrouwershavenisgeconstateerd.
Indien oor.contact metApodemus sylvaticusbestaat(Noord-Beveland,
Texel)schijnt dezehetveldtemoetenruimen.Ookdit probleem eist
echter nognader onderzoek.

C»DorolietstatusinNederland.

I.DeHistorische ontwikkelingvanhet landschap.

Omhettegenwoordige voorkomenvande soortinNoderlandtokunnen
verklarenmoetenv/eaannemendat er,inde tijdgezien,op bepaalde
plaatsen continugeschikte biotopenaanwezig zijngeweest.
Uit dehuidigeverspreiding isafte leidondat deNoordsewoolmuiaon
inhot hoofdareaal levenintoendra's enophogeplaatseninvenen.
Nahet eindevandol/û'rm-ijstijdwarentoendra'sbovendepermafrostbodaminNederland overalaanwezig.
ToendotoendrainV/est-Europaverdween (Hare,1953»)ontstond ereen
meergedifferentieerdlandschap.Bosson,heidon,venen,ete.Nederlandv/as
toendortijd eennaarlietHoerdenenhet westenhellendvlak,waarjaÖ®^/]
Rijn,MaasenScheldehunwegzochten,naar dokast,die ergonstonN.W.
vandehuidigekustlijnlag.Bijhet stijgenvanda zeespiegel ontstond
inhetV/csten/doorde hiermede parallel lopende stijgingvanhot
grondwater,oenzonevanvonon.(The rising soapushed asit were,azone
ofpeat beforeit,DoJong,I960.)
Lezeveongroei,het basisveen,begonop enkeleplaatsenroodsinhet
Boreaal,maarwasinhetAt1anticumzoorverbreid.
IndezeperiodemoetendeNoordsewoolmuizenzichhebbenteruggetrokkenindeveenzone onwolindiegedeeltenervanwaar oenoutrofierende
invloedvandorivierenofdezeemerkbaar was.
Litterugtrokkenmoot zijngebeurd onder invloedvande concurrentie
met do opdringende aardmuis,ï.ïicrotusagrestis.Voor deze soortworden
nl.nahetverdwijnenvandepermafrost,grotedolenvanNederland
-bewoonbaar-

ko.
bewoonbaar.
Dit landschapwerd indoAtlantische transgrcssie-phasenernstigaangetast,vooralinhot ZuidenenhotNoorden,maar orbleefinhetUtrechtsHollandse veengebied onFriesland altijd constrook instand,v/aardo
veongrooi aandeOostzijde continudoorging enwaar aandeWestzijde
dezoin oenwad-landschap o„nuWioringormeerafzettingen,overging.
Door indoeutropho enbrakke zonesvanditveengebied "moete
schuiven"kondendoNoordsewoolmuizenineengeschikt milieublijven.
(Kaartno.6.)
Omstreeks 2250v.Chr.begint deduinkust zichte sluitenonoutwikkelt
zichhierachter oenenormvoedselarmvoenlandschapvanVlaanderentot
Denemarken.(Hollandse veen).
Opbepaaldeplaatsen,zoalsinFriesland,ton0.vanPettenaandeWoordzijdevanwaterland,onbijderiviermondenmoetenhierinechter»vat
moer eutropho enbrakkegebiedjes bewaard zijngeblevenalsréfugia.
(Kaart no.7.)
Hiernavolgd^v/eer eonperiod--vaninvasiesvandozee,vooralinhot
Zuiden enhetNoordensdegebiedenmothotgrootstegotijdenverschil.
Deze subatlantischotransgressieshaddono.m. totgevolg datdo duinbarrièretenZuidenvanDonHaagvrijwelgeheelwerdvernield.Het
erachtergelegenvoenlandschapvwrdgeërodeerd envervangendoordeafzettingenvanDuinkerken.Alloenachter dekopvan Schouwenwerd oen
doelgespaard.
Ookhet cntralo deelvandokust bleefgespaard,hiervoorwordende
jongeduinenafgezet.TenNoordenvanAlkmaar daarentegenwerddekust
woor ernstig aangetast,hierontstond eenbrodewaddonzônc ondo
Zuiderzee.AlleeninN.W.Overijssel eninFriesland bleef eenstrook
veenintcoj „tenOosten vandeLauwerszooreiktendeWaddentot aan
dehogere zandgronden endeoligotrophovenenvanDrenteonN.W.
Duitsland.
VoordeNoordsewoolmuizenbleeftoenuitsluitend beschikbaar;Schouwen,
d-..; Biesboschmot omgeving,bepaaldeplaatseninhetHollands -Utrechts
veengebied,waardoorrivieren eeneutrophie-ringtot standwas
gebracht,Waterland,wat alsvoencilandgespaard bleef oneenstrookjein
Friesland onN.W.Overijssel.
Texelmoetreedsvroeg zijngeïsoleerd,
(Kaart no.8.)
-I.Do-
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11oSoontwikkelingvandolandbouw.

Dohiernavolgendeontwikkeling vandelandbouw inNederland zalaanvankelijk oenzeerpositieve!invloed opdoverspreidingvandoNoordse
woelmui3iiobbongoh.:-,d.
Doordoontginning vandeoligotrophovenen enbrookbossen,bv.inNoordenZuid-Holland,wordengrote oppervlaktenomgezet inblauwgraslaiidon.
Zodra echter deexploitatie iotsintensiever werd door beterebemaling
enbemesting onmeer enmoorhooiland wordomgezet inextensief
gebruikte weiden,kroeg develdmuis^Hierotusarvalis,zijnkansommassaaltegaanoptredenenontstondenerenormevoidmuisplaag-gobieden.
(VanUijngaarden,1957°)
Ditgebeurdovooral indevorige onhot beginvandeze eeuw.
Het isonsuit Noord-Sevoland,Schouwen,GoeroeonUaterlandbekend,dat
zodra oreenNoordsewoelmuizen-biotoopwordt beweid,alishet slechts
lichtjidesoort,verdwiint.
Alloeninbepaalde zilteweilandenmet zeebios,Juncusmaritima,kunnen
zijzichindezeprikkelige bastions ookinbeweidegebiedenhandhaven.
Eenenander resulteerde ineenenorme afname onversnipperingvanhot
Noordsewoolmuizenareaal enc.aiterugdringenvando soort inenkele
réfugiaindeveengebieden,opdezootwatergotijdensóiioenenkele
geïsoleerde posten ,zoalsSchokland,TexelonNoord-Boveland,eenvorsproidingsboold goalsdit in3isbeschreven.

III.Conclusie.

Uit devergelijkingvanhothuidige areaalmot devroegereverspreiding blijkt duidelijk,dat dit areaal aando Z.U.zijdeaanzienlijk
ingekrompenis.Lokaalgezienishot ini.'estNederland overgebleven
restaroaal sterkversnippert door doontwikkelingvanhet landschap
ondodaarna gevolgde ontginningsperiodo t.g.v.delandbouw.
Ookisgebleken,dat doNoordsewoolmuisindiogevallenwa :vzich
concurrentie mot andereMicrotussoortenvoordoet,hotveldmoot ruimen
onzich slechtsinzeer beperktegebiedjeskanhandhaven.
Het isdusduidelijk,datdeze soortinNederland eenrelictstatusinneemt,eenprecaire situatie.Inbepaalde biotopenkande soort zichnog
juisthandhaven.Veranderthieraanookmaar oenkleinigheid,danzaldo
soort zondertwijfelverdwijnen.
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10. Bedreigingen,
Het inhet vorige hoofdstul:,b;achrevenproces van inkrimping en
versnippering vanhetareaal isnogniet tot stilstand gekomen,integendeel,het zal zich in dekomende decennia inversneld tempo voortzetten.
Alsbelangrijkste factoren die deNoordse woelmuisbedreigen dienen te
worden genoemd;
1.Ruilverkavelingen.Hierbijwordenniet alleen opkleine schaalallerlei overhoekjes,dichtgegroeide kleiputten,kreekjes,wieltjes,ed.
opgeruimd,waardoor vele vindplaatsen verloren gaan,maar ookde
laatste aaneengesloten verspreidingsgebieden inNoord-Holland worden
inhun geheelbedreigd doorhet omzetten van vaarpolders inrijpolders.
2.Verbetering van deafwatering.Hierdoor vervalt denoodzaakvanvrij-grote oppervlakte boezemlanden, zoals inFriesland, dezekunnen danwordenbekaad, drooggelegd enomgezet inv/eiland waardoor zevoorde
Noordse woelmuis onbewoonbaar'./orden.
3.Ontwikkeling van de recreatie.Voor vele overgebleven restanten van
oeverlanden zijnplannen ontworpen omhier bungalowcomplexen, campings, jachthavens enaanlegplaatsen tebouwen.
k, Vuilstorten« Boezemlandjes,rietputten,kreken enwielen worden bij
voorkeur alsvuilnisbelt gebruikt, zeer vaak voorhet storten van
grote hoeveelheden agrarisch afval zoals stompen vanfruitbomen,onverkoopbare partijen appels,uien ,etc.Indelaatste jaren zijn reeds
vele vindplaatsen op dezewijze verloren gegaan.
5. Industrievestigingen. Vooral inhet deltagebied hebben deze bijvoorkeur plaats gevonden opbuitendijkse gebieden en de industrieele expansie heeft nunog vaak in deze gebieden plaats (Zwijndrecht,Beereplaat,plannen voor deBeningen en deKorondijkse slikken, etc.)
6. Verbreken vanhet isolement.
Ditkan zowel op zeerkleine schaal gebeuren,-met funeste gevolgen -,
zoals bv.het ontsluiten vanpoldertjes in deBiesbosch, een dammetje
naar eenlegakker,als op zeergrote schaal zoals ditdoor deDeltadammen gebeurd.Ditheeft tot gevolg gehad dat depopulatie opNoord
Beveland tot enkele restanten na zalverdwijnen en zal inde toekomst
eennog niet tevoorziene maar zeer ernstige bedreiging vormen voor
alle populaties inhet Deltagebied.
7.V erz amelaars.Vooral in de toekomst zal,als de soort inNederland
nog zeldzamer isgeworden enuitsluitend tot zeerkleine réfugia zal
zijnbeperkt zullen verzamelaars eengevaar kunnen gaan vormen.

11. Bescherming enbeheer.
Voor eendoelmatige bescherming van deNoordse waelmuis inNederland
ishet dringend noodzakelijk eenvoldoendeaantal,doorhetgehele areaal
verspreid liggende biotopen alsnatuurreservaat te verwerven en tebeheren.
Voor deze verwerving komen inaanmerking:
Ie.Boezemlandon enmeeroevers inFriesland enN.U.Overijssel;
2e.Hooilandcomplexen inhet centrale deel van Noord-Holland;
3e.Boezemlanden enlegakkerterreintjes inutrecht en Zuid-Holland;
kc. Buitendijkse gebieden,grienden,rietvelden enschorren inhetDeltagebied;
5e. Oudebinnengedijktekreken,inlagen,wielen inhet zelfde gebied en
6e.Natte duinvalleien opdeZeeuwsch-Zuidhollandse eilanden (zie j)
Voorhet beheer ishet volgende noodzakelijk.
a.behoud vanhet isolement.Dit geldtniet alleen voor een eiland als
Texel,maar ook,opkleinere schaal,i/oorhooilanden in zg.vaarpolders,
legakkers,keetheuvels ed.
b. Hetmaaien van grote gedeelten van degeschikte boezenlanden enhooilanden,
c.Hetweren vanbcweiding.
d.het instan_d
houdenvanhet huidige waterregiem ('s Winters dras, 'sZomers desnoods lager).
°« e'twerenvan inüustrievestigingcn, wegenaanleg, vuilstortplaatsen,
recreatieve voorzieningen ed.uit demeestal zeerkwetsbare biotopen.
Maatregelen tegen inNoordse woelmuisreservaten levende predatoren
zijn overbodig.Hetmag langzamerhand immers alsalgemeen bekend v/orden
beschouwd dat depredatorendichtheid volkomen afhankelijk isvan deprooidierenstand, enniet omgekeerd.
Omdat terreinen waarin Noordse woclmuizenleven vaak ook doorhet
voorkomen vanvele andere zeldzame plante- en dierensoorten bijzondenbelangrijk en interessant zijn,moet hot nietmoeilijk zijnom voldoendegeschikte reservaten tevormen,waardoor het voortbestaan van ditbelangwekkende relict veilig gesteld kanworden.
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1- Baringanin
ventarisationoftheDutch,mammal faunait became clear
that theNorthernvoje(MicrotiasoeconomusPall«)vasrestrictedto
very emailisolatedplaces,scattered over e,widerangefromthe
island ofNoord-Bevelandinthe SouthtowardstheN.Easterncoastof
Prieslandc Itwisrealised that this specieswas seriously threatened.
Alldatapublishedi:aliterature concerning thedistribution inthe
Netherlands;,were collected,
2.Basedupon thisliterature-research;- allpossible suitable habitats
werevisited and investigated bytrappingc
3«Adetailed description oftherecent distributionintheNetherlands
isgiven (mapiiû.l).
4« Somedata,concerning thefoodwere collected frc:ntheliterature as
well asfromfield investigation.
5<>AlJ.data concerning thereproduction,collected fromthetrapped animalsare
notpublished here? but arepresent r
i . thefilesoftheHIVON.
?
6„ Some detailsabout sets.burrowsandrunwayswere collected fromliterature and.inthefieldo
7.Northernvolos show clearly cyclic changesintheirpopulationdensities..
80Details concerning their ecologyand distribution elsewherewere collectedfrom literature 'vmapnoc 2;9« InareaswhereNorthernvolesere livingwithout competitionwith other
Microtu--speciesin cheIjetherlandsr theoptimalhabitats aredry,untroddenj,s]oposofdikes;roadverges etc.exactly likethe optimalhabitat ofthe continental fieldvole elsewhere« This situationisfound
onTexelanduntil 19'6?'•'-•nNoord--Beveland,
The speciesislivinghere also inmany otherhabitatsfromtheupper
fringe ofPhragmitesbeltsasfarasvery drydune slopes.Wherecompetitionwith otherMicrotusspeciesoccurs,they arelivingwith other
asre-Lintson]yinthefollowinghabitatss
A.Torywethay-fields inFriesland andNoord-Holland,isolatedpatches
ofhay-fields layingasislandsinmarshesinNoord.--andZuid-Holland»
andUtrecht,.
-B-

B»Shoresofcrooks? claypits :)tc.:,layingwithinthepolders onVoorne,
Pu'cte:a?Oud Boyerlandy O-oeroe-Overflakkoe» SchouwenreadDuivelarxL
CoAreaslaying<tg^tsidopoldeis,,used to store asurplusofwater5 mostly
cultivated ashay-fields inFriesland,Noord-and Zuid-Holland,
Wot dunevalleys on voorne,; GoereoandSchouwon,
SoAreas laying outsidethe dikeswithirregular inundationsn former
sandbanksintheIdssellakearound Friesland,thefresh- andbrackish
tidalareainthenorthernDelta--region,
Inthelast areathey survive spring--tidesonfloatingmassesofdead
reeds etc.
Itwasfound thatwhenthe Continentalvole ispenetratinguponaformerlyisolated island suehasNooru-öevorand? theNorthern,volehastowithdrawinto thehabitatsmentioned hofere0
Inanareawith competitionwiththe Continentalvole(Llicrotusarvalis)
onlythe ecological rangeiswider thaninthe caseof competitionwith,
the Continenta],voloanatheFieldvole (Microtusagrcstis)both.
(Noord--and Zuic!--HollandversusFriesland}.
An explanation ofthedistributionofthe still existing relictpopulationsintheNetherlands canhefound inthegeological development since
the last giax-iatj.cn.Sincethet-..ndradisappeared cuntinuocusly suitable
habitatswerepresent onsome-placesinspite ofthefrequent transgros•
sioMs.Inthe southandnorth however? duotothehigh tidal fluctuations
the seareached the sandypleistocene landscapes-,thusisolatingthe
populatie,sintheNetherlandsfrimtuemainarea»
10oThe habitatsoftheNorthernvele are seriously threatened by reclamations
drainages,developmentofrecroatior facilities;,thedumping ofrubbish9
thebuilding 01factoriesand breaking ofthe:isolaiior^
11.t'cu..3-'.raNr'a!ofthe speciesintheNetherlands canonly berealised if
sufficient naturereservesare established,managed intherightways
maintaining oftheisolation;,mowing,notgrazing ofthevegetation,
maintenance ofxhewaterregimo,
13<-Thelist ofliterature is splitup asfollows?
a.general literature
bo literature concerning the distributionintheNotherlands
c.

"

inthe border areas

do

"

inmainarea

e.-he "
io

:;

inrelict areas
inNorthAmerica»
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List ofillustrations»

Lapno 1.ProsontdistributionoftheNorthernvole.Microtusoocononius
Pall»? intheNetherlands.
1-trapped duringinvestigation.
2-foundinowlpellets
3-materialprosent inmuseaordatafromliteratureo
4-extinct
Mapno 2.AreaoftheNorthernvole•
1-general boundary ofthe distribution
2-exact localities
3-fossils
Llapno 3»Occurrence oftheNorthernvole (left)andthe Continental
vole (right)around the Zandkreok-damI96O-I967
Map no 4=it» around theVeerse Gat-darnI962-I967
Mapno 5°SituationonNoord*-Bevola.ndin19^9
Mapno6.The landscapesintheNetherlands at 2250B.C.
Northernvoles could liveinthe eutrophic and brackish
marshesintheITost.
Mapno 7°Situationatthe beginning'ofthe era.Large areaswere covered
byoligotrophia peat bogs,smallareasoffens.andmarshes
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VERSPREIDING VAN DE NOORDSE WOELMUIS
Microtus oeconomus Pali,
in Nederland
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LANDSCHAPPEN ± 2250 v.Chr.
In 5en in de westelijke strook van 9+10
waren geschikte biotopen aanwezig voor de
Noordse woelmuis in Nederland

I |:::::::::!

duingebieden

2+6+8

voedselarme heiden en bossen en oligotrophe venen

3

_J

4

I

5 lllllllllll

9+10

^

^

mariene & brakwater getijde landschap
rivierklei landschappen
zoetwatergetijden landschap
veen(eutroof,zoet +brak)

Riiks Instituut Natuurbeheer .Zeist.

kaart 6

LANDSCHAPPEN ± BEGIN V.O.JAARTELLING

kaart 7

In 5 en in contactzônes van 7,9 en10 met meer voedselrijke
situaties waren geschikte biotopen aanwezig voor de
Noordse woelmuis in Nederland

1 | : : : : : : : : : | d U j n landschappen
2 l

- I voedselarme heiden &bossen

6
7

3 II111111111 kwelders,gorzen,schorren,wadden
4 I

1 rivier begeleidende bossen en uiterwaarden

5 I I I I I I I I I H zoetwater getijde landschap

Rijks Instituut Natuurbeheer , Zeist

oligotrofe venen(veenmos,heide)
mesotrofe venen(zegge-zeggeriet - ,
bladmossen veen)

8
9

beekdallandschap,grotendeels broekveen
eutroof veen,brak (rietveen en biezenveen)

10

eutroof veen,zoet getijden -riviermonden
landschap,sliphoudend broekbos-,
riet en rietzeggeveen

kaart 8

LANDSCHAPPEN ± 1000 na Chr.
In 5en in contact zones van 7,9 en10 met meer voedselrijke
situaties waren geschikte biotopen aanwezig voor de
Noordse woelmuis in Nederland

1
2 l

6

oligotrofe venen(veenmos,heide)

7

mesotrofe venen(zegge-,zeggeriet-,
bladmossen veen)

kwelders,gorzen,schorren,wadden

8

beekdallandschap,grotendeels broekveen

rivier begeleidende bossen en uiterwaarden

9

eutroot veen,brak (rietveen en biezenveen)

zoetwater getijde landschap

10

eutroof veen,zoet getijden -riviermonden
landschap .sliphoudend broekbos-,
riet en rietzeggeveen

duin landschappen
- I voedselarme heiden &bossen
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