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In het door DZH beheerde duingebied kwamen voor zover w e wisten 33 zoogdiersoorten voor;
31 in Berkheide en 32 zowel in Meijendel als in Solleveld (Vertegaal 2000:149, met enkele correcties).
Nieuwe zoogdiersoorten voor een gebied zijn
een grote zeldzaamheid. Het was daarom verrassend dat er in 2003 twee nieuwe soorten
opdoken, en dan nog uit onverwachte hoek.
Aart Noordam (2003) meldde enkele aardmuizen
als bijvangst in vangblikken nabij de Boerendel
in het duingebied Berkheide. Dat is een volledig
nieuwe soort voor ons duingebied. Het lijkt er
zelfs op dat dit het eerste zekere voorkomen is
tussen Texel en Noord Beveland (zie kaartje).
Van vóór 1990 waren wel wel enkele vondsten
bekend uit braakballen, maar de juiste herkomst
van dergelijke vondsten blijft altijd onzeker en
bovendien is verwarring mogelijk met veldmuis
(Broekhuizen 1992). Ze kunnen er wel op duiden
dat aardmuizen al veel langer tussen Katwijk en
Scheveningen voorkomen.

Verspreiding van de aardmuisper uurhok in Nederland sinds 1990
(naar Drees 2003) en de nieuwe vondst in Berkheide (ster)
De tweede nieuwe soort is wat minder bijzonder en ook wat minder nieuw. Op 23 augustus
2003 werd het Trompfestival in Ter Heijde bij Monster afgesloten met vuurwerk op het strand.
Daardoor ontstonden enkele brandjes in de zeereep nabij de Bloedberg in het zuiden van beheersgebied Solleveld. Naderhand werden op de brandplekken veel dode rupsen en slakken en
enkele dode zandhagedissen gevonden, maar ook een dwergmuis (Scheffers 2003, Van Schie
2003). Dwergmuizen zijn niet zeldzaam in Berkheide en Meijendel, maar uit Solleveld kenden
we ze nog niet.
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