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Noordse woelmuis 
gevangen in de Slufter 

Voor Staatsbosbeheer (SBB) zijn 
de nieuwkomers een reden temeer 
om bij het beheer van de duinen 
rekening te houden met de noordse 
woelmuis. Natte duif valleien wor- 
den relatief intensief beheerd om 
de meest soortenrijke vegetaties in 
stand te houden. Zonder beheer 
veranderen natte duif valleien 
meestal in een (botanisch gezien) 
soortenann wilgstruweel. Over het 
effect van dergelijke beheersmaat- 
regelen op kleine zoogdieren is 
weinig bekend. Daarom heeft SBB 
samen met het Nationaal park 
Duinen van Texel en de provincie 
Noord-Holland onderzoek laten 
doen naar de habitat voorkeur van 
noordse woel ruizen in natte duin- 
valleien. Met de resultaten kan het 
beheer beter op de noordse woel- 
muis afgestemd worden. Tegelijk 
werd de verspreiding van de noord- 
se woelmuis en andere (woel)muis- 
soorten in kaart gebracht. Hierdoor 
zijn er belangrijke veranderingen 
zichtbaar geworden. 

Methode van onderzoek 

Vangsten 

bekend is. De noordse woel ruizen 
ZIJN gewogen met een veerunster. 
De habitatvoorkeur en de invloed 
van de nieuwkomers op de noordse 
woelmuis is getoetst door middel 
van een variantie-analyse. Zie voor 
een uitgebreide beschrijving 
Boonman (2003). 

Er zijn in totaal 515 kleine zoog- 
dieren gevangen van zes verschil- 
lende soorten. De noordse woel- 
muis werd met 213 exemplaren het 
meest gevangen, gevolgd door bos- 
muis (139), rosse woelmuis (78), 
aardmuis (62) en dwergmuis (21), 
Van de zeldzame waterspitsmuis 
werden slechts twee exemplaren 
gevangen. 
Allereerst wordt de habitatvoorkeur 
van de noordse woelmuis bespro- 
ken, daarna worden de nieuwko- 
mers rosse woelmuis en aardmuis 
besproken en wordt ingegaan op de 
invloed van deze soorten op de 
noordse woelmuis. 

Habitat van de noordse 
woelmuis op Texel Voor het onderzoek zijn de vegeta- 

ties van de natte duinvalleien van 
Texel geclusterd tot zes verschil- 
lende structuurtypen: pioniervege- 
taties, rietmoeras, kleine zeggenve- 
getaties, heide. kruipwilgstruweel 
en grauwe wilgstruweel (Pranger & 
Everts , 1998: 1999, 2000). In elk 
van deze structuurtypes zijn acht 
vangstlocaties gekozen, verspreid 
over de duinen van het eiland. Op 
alle 48 locaties zijn in oktober 
2003 muizen gevangen met 10 life- 
traps die in een lijn waren uitgezet. 
Alle gevangen muizen zijn gemerkt 
en weer losgelaten, zodat het aantal 
gevangen individuele dieren 

Het onderzoek liet zien dat de 
noordse woelmuis zich in de dui- 
nen van Texel het best thuisvoelt in 
heide, kruipwilgstruweel en kleine 
zeggenvegetaties (zie figuur 1). 
Hiermee is Texel de enige plek 
waar de noordse woelmuis veel in 
heide en kruipwilgstruweel voor- 
komt. Op het vasteland wordt de 
noordse woelmuis namelijk wegge- 
concurreerd uit relatief droge bio- 
topen als heide en kruipwilgstru- 
weel door aard- en veldmuis en de 
soort kan zich alleen staande hou- 
den in rietmoeras, oevervegetaties, 
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De noordse woelmuis 
de algemene 
het eiland 

zoogdiersoorten van 
te zijn: er zijn 78 rosse 

woel ruizen 
tics. De soort 

gevangen 
is 

op 14 loca- 
met name aange- 

wilsIn 
mindere 

troffen in struwelen van 
in 

m e  a 

grauwe 
kruipwilgstruweel 

ook 
en in 

in rietmoeras en 
heiden. De soort heeft inmiddels 
een groot deel van de duinen bezet 
en is alleen in het uiterste noorden 
niet aangetroffen. 

zoek in 
Holland 
rosse 

Tijdens een zeer 
199 5 

uitgebreid 
(Provincie 

1996) 
woel ruizen 

werden nog geen 
Noord- 

onder- 

zoek op de polders van Texel lag, 
zijn destijds voldoende plaatsen 

De aardmuis heeft zich 
definitief gevestigd 

houdt vooralsnog stand 
De noordse woelmuis is de meest 

Vijftien jaar vóór de 
muis had 

rosse woel- 
de aardmuis al voet 

het eiland Qezet: in 1985 werd 
OP 
de 

eerste aardmuis van Texel aange- 
troffen in een braakbal in de 

gcv3fl2cfl, op drie 
de Gortersmient nabij 

Apeldoorn 

locaties in en 
( v  n a 

et al. 1991). In 1995 

gevangen 
Op plaatsen 

soort tijdens deze studie. 
waar veel aardmuizen 

gevangen 
de 

werden, zoals de Kreefte- 
Nederlanden en enkele 

ke uitbreiding 
de Texel komt 

van de aardmuis op 
noordse woelmuis 

noe 
eiland 

steeds in alle delen van het 
voor. Zelfs in de omQevln2 

werden aardmuizen vier locaties van de Gortersmient, waar de 

Inmiddels is de aardmuis een alge- 

aardmuis tenminste 
komt. Ten noorden van 
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pionier kl zeggen heide 

• Figuur 7 . Het voorkomen van de noordse woelmuis in 
de verschillende structuurtypen. Het totaal gewicht aan 
gevangen noordse woelmuizen bedraagt 6258 gram 

kruipwilg grauwe wilg 

Vegetatie én aardmuis 
bepalend voor noordse 
woelmuis 
Uit de analyse blijkt dat zowel de 
aan- of afwezigheid van de aardmuis 
als het structuurtype van de vegeta- 
tie een significante invloed heeft op 
noordse woel ruizen. 
Ten eerste blijkt de aardmuis een 
negatieve invloed te hebben op het 
voorkomen van de noordse woel- 
muis. Op locaties waar de aardmuis 
aanwezig is, blijkt de noordse 
woelmuis zeldzaam of afwezig. 
Datzelfde verschijnsel doet zich 
ook voor op het vasteland (Bergers 
et al., 1998). Van de rosse woel- 
muis kon geen effect op het voor- 

komen van de noordse woelmuis 
worden vastgesteld. Uit onderzoek 
blijkt dat rosse woel ruizen op het 
vasteland ook geen invloed hebben 
op veldmuis en aardmuis (Jonge & 
Dienske 1979). Rosse woel ruizen 
leven meer bovengronds dan de 
veldmuis en aardmuis en maken 
slechts in beperkte mate gebruik 
van dezelfde voedselbonnen 
(Lange et al., I994). 

Ten tweede blijkt dat het voorko- 
men van de noordse woelmuis in 
de verschillende structuurtypen 
behoorlijk verschilt. Hij komt het 
meest voor in heide. 
Kruipwilgstruweel en kleine zeg- 
genvegetaties nemen een tussenpo- 
sitie in. In rietmoeras en grauwe 

wilgstruweel was het voorkomen 
van noordse woel ruizen lager. 
Pioniervegetaties zijn duidelijk het 
minst geschikte structuurtype, 
slechts één vangst van de noordse 
woelmuis werd daar gedaan. Dit 
komt waarschijnlijk door de gerin- 
ge hoeveelheid dekking, waardoor 
de kans om gepakt te worden door 
predatoren erg groot is. Torenvalk, 
blauwe kiekendief, velduil, ransuil 
en ook hermelijn hebben woelmui- 
zen als belangrijkste voedsel. Zij 
veroorzaken gezamenlijk een 
serieuze predatiedruk die het habi- 
tatgebruik van woel ruizen kan 
beïnvloeden (Longland & Price 
1991). Ook in grauwe wilgstruweel 
komen minder noordse woelmui- 
zen voor dan in de meeste andere 
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Aardmuis (links) en noordse woelmuis (rechts) gevangen op dezelfde locatie. 

structuurtypen van natte duinvallei- 
en. Bovendien is de aardmuis hier 
dominant aanwezig. Wanneer het 
grauwe wilgstruweel ouder wordt, 
neemt de bedekking van de kruid- 
laag af en zal de geschiktheid voor 
de noordse woelmuis verder afne- 
men. 

Is er een toekomst voor de 
noordse woelmuis? 
Het lijkt waarschijnlijk dat de 
aardmuis verder zal toenemen op 
Texel. Alleen in het uiterste noor- 
den van het eiland zijn nog geen 
aardmuizen aangetroffen. Mogelijk 
zijn de Slufter en de Roggesloot 
vrij effectieve barrières voor* de 
aardmuis. Op dit moment lijkt de 
noordse woelmuis nog over het 
hele eiland voor te komen. 
Wanneer de aardmuis algemener 
wordt, zal de verspreiding van de 
noordse woelmuis uiteindelijk 
beperkt worden tot de natte rietlan- 
den en gebieden met een sterk 
wisselende waterstand zoals de 
Slufter, De Schorren en de 
Mokbaai. Dit zou een enorme 
achteruitgang van de noordse woel- 
muis betekenen. 

Samenvatting 
Dat heiden, kruipwilgstruweel en 
kleine zeggen vegetaties op Texel 

de meest belangrijke structuurtypen 
zijn voor de noordse woelmuis. 
daarin is Texel uniek in Nederland. 
Doordat op Texel altijd sprake is 
geweest van weinig concurrentie 
van andere woelmuissoorten, is de 
habitatvoorkeur van de noordse 
woelmuis te beschouwen als oor- 
spronkelijk. Maar hierin schuilt 
óók het probleem. Op het vasteland 
zijn de noordse woel ruizen door 
veld- en aardmuis namelijk wegge- 
concurreerd uit relatief droge bio- 
topen als heide en kruipwilgstru- 
weel en kunnen zij zich alleen goed 
staande houden in rietmoeras, 
oevervegetaties, nat grasland, 
kweldervegetaties en dergelijke 
(Bergers et al. 1998). Een beheer 
gericht op de instandhouding van 
deze vegetaties blijft daarom nodig, 
omdat bij een voortgaande succes- 
sie en gebrek aan natuurlijke dyna- 
miek dit soort vegetaties zullen 
verdwijnen. Maar het is niet duide- 
lijk of dat genoeg is voor het 
behoud van de noordse woelmuis. 
Daarvoor zullen we de situatie op 
het eiland nauwgezet moeten blij- 
ven volgen. 

M. Boonman 
Vereniging voor Zo ogdierkun de en 
Zo ogdierbescherming & Bureau 
Na tuurbalans - Limes Divergens 
E-mail boonman@natuurbalans.nl 
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