
naar Staloluokta, waar één van de Lap
pen, die wij reeds van onze vorige tochten 
kennen, ons met zijn boot over het 20 km 
brede meer brengt, in dezelfde richting als 
ook Linnaeus voer. 
Aan de overkant is de bodem steriel en on
vriendelijk. Bij het beklimmen van Rak-
koktjakko passeren wij de noordelijke uit
lopers van Flatkjölen. De wind is scherp 
en een ijskoude regenmist bemoeilijkt de 
oriëntatie. Wij trekken over de eeuwige 
sneeuw en om over enkele ravijntjes met 
smeltwater te komen, maken wij gebruik 
van sneeuwbruggen. 
Als wij afdalen aan de W-zijde langs steile 
wanden is de mist overgegaan in een 
stromende regen, die de stenen en richels 
glibberiger maakt dan ijs, vooral op plaat
sen waar deze met een zwart algenaanslag 
begroeid zijn. Linnaeus, die zich op alle 
trajecten voorzien had van een Lap als 
gids, schrijft over dit gedeelte: bedekt 
met eeuwige sneeuw, die soms aan de 
oppervlakte hard bevroren was.. . af en toe 
ontmoetten wij een waterloop, die onder 
de sneeuwkorst doorliep... geen bloemen... 
één verblindende ijswoestenij... een koude 
oostenwind... blij een extra jas te kunnen 
aantrekken." 
Langs rotshellingen dalen wij een volle dag 
omlaag in de richting van de Noorse kust 
en zien dan de eerste schriele berk en ten
slotte de eerste den. Opvallend is daarna 
opeens de overstelpend weelderige vege

tatie; op gunstige plaatsen steekt het gras 
boven onze hoofden uit. Ook Linnaeus 
werd getroffen door het enorme contrast: 
„In plaats van sneeuw en ijs omringden 
mij een plantengroei in volle bloei. Zulk 
hoog gras had ik nog nooit tevoren in enig 
land aanschouwd. In plaats van de bulde
rende wind. waar ik nog pas mee had 
moeten vechten, droegen zachte zefiers 'de 
geur van bloeiende klaver aan." 
Via eenzame boerderijtjes aan de Nord-
fjord bereiken wij stroomafwaarts Me-
garden. Na veel moeite is een visser bereid 
ons met zijn kotter door de Sörfjord naar 
Rörstad te brengen. Dit gehucht, waar 
dertien gezinnen leven onder zeer primi
tieve omstandigheden, is in belangrijkheid 
sterk achteruit gegaan. Er is al gedurende 
tientallen jaren geen predikant meer ge
vestigd, zoals in Linnaeus' tijd. Maar nog 
wel staat er dezelfde pastorie-boerderij. 
waar hij logeerde. Op het vervallen zoden
dak bloeien boterbloemen. 
Na enige dagen keren wij van de Noorse 
kust terug over de bergen naar Zweeds 
Lapland, om opnieuw de sporen van Lin
naeus te volgen. Vele zijn onze vondsten, 
vele zijn de wederwaardigheden, ons her
barium groeit en groeit, verrijkt met diverse 
zeldzame exemplaren. Maar de belangrijk
ste winst van deze tocht is geweest, dat het 
dagboek van Linnaeus voor ons een leven
de werkelijkheid is geworden! 

DE VELDUIL IN DE NOORDOOSTPOLDER 
D, BAKKER. 

In de jaren 1947^—1954 werden in de 
Noordoostpolder enige aanwijzingen ver
kregen omtrent de factoren, die het voor
komen van Velduilen beïnvloeden. Naast 

Velduilen werden in dit gebied tevens 
Steenuilen, Ransuilen en Kerkuilen waar
genomen, doch alleen de eerste soort 
broedde hier nu en dan veelvuldig. Aan-
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gezien uilen uitgesproken muizeneters zijn 
en veldmuizenplagen vrij geregeld in de 
Noordoostpolder optreden, is het niet 
waarschijnlijk dat vocdselgebrek het broe
den van Steenuil, Ransuil en Kerkuil ge
heel of nagenoeg geheel heeft belet. 
Voor het ontbreken van de Steenuil als 
broedvogel ligt de verklaring voor de hand. 
Immers, de soort broedt vrijwel uitsluitend 
in holle bomen, die in de Noordoostpolder 
ontbreken, en in verlaten konijneholen, die 
er slechts sporadisch worden aangetroffen. 
De Ransuil nestelt bij voorkeur in naald
bossen, die in de polder, op enkele uit
zonderingen na, nog niet voldoende zijn 
ontwikkeld om hem als broedplaats te 
dienen. In jonge loofbossen werden toch 
enige malen nesten gevonden, soms op de 
grond, hetgeen vermoedelijk in verband 
stond met de muizenrijkdom, waardoor 
enige Ransuilen, die hier hadden over
winterd, met een afwijkend broedterrein 
genoegen namen. 

De Kerkuil was in winters met veel 
Veldmuizen vrij algemeen en werd tijdens 
muizenplagen tevens dikwijls in de zomer 
waargenomen, doch het broeden werd niet 
met zekerheid geconstateerd. Teneinde het 
broeden van Kerkuilen te bevorderen wor
den de laatste jaren in de Noordoostpolder 
boerenschuren gebouwd, waarbij onder de 
nok van het dak een „uilegat" is aan
gebracht. tot nu toe echter zonder succes. 

De Velduil, een „grondbroeder", nestelt 
in vrij vochtige terreinen met een lage. 
ruige vegetatie. Dergelijke gebieden komen 
in Nederland niet veel meer voor, zodat hij 
in ons land een vrij zeldzame broedvogel is 
geworden. In de Noordoostpolder waren 
evenwel tal van geschikte broedterreinen 
aanwezig, nl. gedegenereerde rietbegroei
ingen, uitgestrekte luzerne- en graanvelden 
en jonge bosaanplantingen met een dichte 
ondergroei van kruiden. In muizenjaren 

was de Velduil hier een algemene broed
vogel en overwinterde dan in grote aan
tallen. In het onderstaande wordt dit voor 
de jaren 1947^—1954 nader beschreven. 
In het zomerhalfjaar van 1947 werden 
geen broedgevallen van de Velduil gecon
stateerd, terwijl de soort evenmin werd 
waargenomen. Uit de winter van 1947.— 
'48 zijn slechts enige tientallen waar
nemingen bekend. In deze periode kwamen 
zeer weinig Veldmuizen in de Noordoost
polder voor. 

Bij het aanbreken van het broedseizoen 
van 1948 nam het aantal Veldmuizen snel 
toe. terwijl van de Velduil enige nesten 
werden gevonden. Vermoedelijk broedden 
ten minste 30 paren in de polder. Dit cijfer 
is gebaseerd op het geregeld waarnemen 
van alarmerende vogels in terreinen, die als 
broedplaats in aanmerking kwamen. In de 
herfst van 1948 trad een ernstige veld-
muizenplaag op, waaraan in februari 1949 
als gevolg van het uitbreken van een be
smettelijke ziekte, naar alle waarschijnlijk
heid veroorzaakt door een pneumonier 
virus, plotseling een einde kwam. Het aan
tal Veldmuizen was daarna uiterst gering. 
Gedurende de herfst- en wintermaanden 
van 1948—'49 hielden zich zeker 2000 
Velduilen in de polder op; op sommige 
plaatsen werden geregeld groepen van 
150—^300 exemplaren gezien. Na het ab
rupte einde van de veldmuizenplaag ver
dwenen de meeste uilen nog voor het be
gin van het broedseizoen. 
In 1949 werden geen nesten gevonden, of
schoon op grond van het gedrag van enige 
overzomerende vogels het broeden van een 
gering aantal paren toch wel waarschijnlijk 
is. In de winter van 1949.— '50 waren zo
wel Veldmuizen als Velduilen weinig tal
rijk. 

In het zomerhalfjaar van 1950 kwam een 
gering aantal Veldmuizen voor, terwijl 
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slechts enige broedgevallen van de Velduil 
werden vastgesteld en verder vrijwel geen 
zomerwaarnemingen werden gedaan. Ge
durende de wintermaanden van 1950—'51 
leefden zeer weinig Veldmuizen in de 
Noordoostpolder; in die tijd waren ook 
Velduilen uitermate schaars. 
Reeds aan het begin van het broedseizoen 
van 1951 breidde de muizenbevolking zich 
snel uit. In de loop van de zomer namen zij 
zo sterk in aantal toe, dat bijna van een 
plaag kon worden gesproken. Uit 1951 
zijn dan ook 9 nestvondsten van de Veld
uil bekend en vermoedelijk hebben hier 
toen tenminste 60 paren gebroed. 
In het winterhalfjaar van 1951—'52 ont
wikkelde zich in de polder een ernstige 
veldmuizenplaag; in die tijd verbleven ten
minste 1200 Velduilen in de polder. Zelfs 
in december 1951 broedde hier nog een 
drietal paren, ongetwijfeld een gevolg van 
de zachte herfst en de overmaat aan voed
sel. Gedeeltelijk kwamen de legsels uit, 
doch met het invallen van de vorst aan het 
einde van de maand gingen de jongen te 
gronde. Gedurende de zomer van 1952 
woedde de muizenplaag onverminderd 
voort. Het aantal broedende Velduilen was 
groot. Er werden 29 nesten gevonden, ter
wijl naar schatting ongeveer 200 paren in 
het gebied broedden. Verschillende legsels 
bevatten 10—13 eieren, hetgeen vermoede
lijk in verband stond met de voedselrijk-
dom. In de regel ontwikkelden zich uit een 
groot legsel niet meer dan 3—4 jongen tot 
volwassen vogels. Dit is een gevolg van de 
omstandigheid, dat het leggen der eieren 
met tussenpozen van ca. 48 uren plaats
vindt. terwijl met broeden reeds dadelijk 
na het leggen van het eerste ei wordt be
gonnen (Witherby c.s., 1946). Er bestaat 
daardoor een aanzienlijk leeftijdsverschil 
tussen het eerst en het laatst uitgekomen 
jong, dat des te groter is naarmate het 

legsel meer eieren bevat. De laatst uit
gekomen jongen worden door de oudere 
broertjes en zusjes overvleugeld en sterven 
dan ook meestal de hongerdood. 
Zelfs in de winter van 1952.—'53 kwamen 
Veldmuizen nog talrijk voor. Tegen het 
voorjaar namen zij in aantal af, maar in de 
zomer van 1953 waren zij toch nog niet 
zeldzaam. Gedurende de wintermaanden 
hielden zich maximaal 600—800 Velduilen 
in de polder op. In het broedseizoen van 
1953 werd een vijftal nesten gevonden, ter
wijl het totale aantal broedende paren op 
25 werd geschat. 
In de winter van 1953—'54 waren zowel 
Veldmuizen als Velduilen uiterst schaars. 
evenals in de zomer van 1954, toen ten-
hoogste enkele paren in de Noordoost
polder broedden. 
Na 1954 vond geen voortzetting van het 
onderzoek plaats, omdat de broedterreinen 
voor de Velduil sterk in omvang waren 
afgenomen tengevolge van de intensivering 
van de landbouw en van het te hoog op
groeien van het merendeel der bosgebieden. 
Toch werden in 1956 nog 2 nesten ge
vonden in een jonge bosaanplanting bij 
LIrk. waar toen vrij veel Veldmuizen voor
kwamen. 
Ofschoon het onderzoek slechts gedurende 
acht jaren werd verricht en niet geheel vrij 
is van subjectiviteit, lijkt de conclusie niet 
gewaagd, dat in de Noordoostpolder de 
mate waarin de Velduil overwintert, wordt 
bepaald door de populatie-dichtheid van 
de Veldmuis in het winterseizoen. In de 
„muizenrijke" winters 1948—'49, 1951 — 
'52 en 1952—'53 verbleven hier immers 
grote aantallen Velduilen, terwijl de soort 
in de „muizenarme" wintermaanden van 
1947_ ,48, 1949- '50, 1950—'51 en 
1953 —'54 slechts in een gering aantal 
werd waargenomen. Deze conclusie is in 
overeenstemming met hetgeen uit andere 
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onderzoekingen is gebleken (zie Ut ten-
dörfer, 1952, en W i t h e r b y c.s., 1946) . 
V e r d e r volgt uit dit onderzoek dat bij a an 
wezigheid van geschikte broedterreinen de 
mate waar in het broeden van de Veldui l 
plaatsvindt , afhankelijk is van de populat ie
dichtheid van de Veldmuis in het broed
seizoen. In de „muizenrijke" zomers van 
1951 en 1952 nestelden namelijk belang
rijk meer Veldui len in dit gebied dan in de 
jaren 1947, 1949, 1950 en 1954, toen Ve ld 
muizen in het broedseizoen schaars waren . 
In de zomers van 1948 en 1953 waren zo
wel Veldmuizen als broedende Veldui len 
vrij talrijk. 

Da t in dit gebied de Veldmuis inderdaad 
het belangri jkste voedsel van de Veldui l 
ui tmaakte, bleek uit een onderzoek der 
braakbal len. V a n 1947—1954 werden ge
durende de wintermaanden braakballen 

Aantal 
Tijdstip onderzochte 

braakballen 

1947-,48 

1948-49 

1949-,50 

1950-'51 

1951-'52 

1952-,53 

1953-,54 

16 max. 

724 

133 

41 max. 

412 

601 

34 max. 

Aantal 
Prooirestcn ex. 

Veldmuis 30 
Vogels 2 
Kever.s 9 

Veldmuis 1388 
Noordse woelmuis 69 
Dwergmuis 6 

Veldmuis 247 
Noordse woelmuis 6 
Kevers 21 

Veldmuis 73 
Vogels 3 
Kevers 34 

Veldmuis 832 
Noordse woelmuis 9 
Kevers 4 

Veldmuis 1371 
Noordse woelmuis 4 
Dwergmuis 1 

Veldmuis 61 
Kevers 17 

verzameld op verspreid l iggende roest-
plaatsen in de Noordoostpolder , waarna 
determinatie der prooiresten volgde. Uit de 
onders taande tabel volgt, dat in de 
muizenwinters 1948—'49, 1951—'52 en 
1952 — '53 veel braakbal len werden ge
vonden. He t zou geen moeite hebben ge
kost aanzienlijk meer braakballen te ver
zamelen; het beeld van de samenstelling 
van het menu zou daardoor evenwel niet 
zijn gewijzigd. Daa ren tegen konden in de 
winters van 1947—'48. 1949—'50, 1950— 
'51 en 1953.— '54 maximaal niet meer dan 
resp. 16, 133, 41 en 34 braakbal len worden 
verzameld; Veldmuizen en Velduilen 
waren toen immers schaars tot weinig tal
rijk. 

Niet alleen in het aanta l braakballen maar 
ook in de samenstelling daarvan kwam de 
mate van voorkomen van muizen tot uiting. 
Immers uit de tabel blijkt dat — ofschoon 
muizen de andere prooidieren steeds sterk 
in aanta l overtroffen — in de „muizenarme" 
jaren echter tevens vrij veel kevers en zelfs 
tweemaal resten van enige vogels in de 
braakbal len aanwezig waren . Daarentegen 
werden kevers tijdens muizenplagen slechts 
sporadisch in de braakballen aangetroffen. 
terwijl vogels geheel ontbraken. E r t rad 
dus blijkbaar bij overvloed van één prooi-
diersoort. in dit geval de Veldmuis , een 
specialisatie tijdens het jagen op. 
In de winters van 1951-'52 en 1952-'53 be
vat ten de braakballen aanzienlijk minder 
resten van de Noordse woelmuis dan in de 
winter van 1948-'49 (zie t abe l ) . N a a r alle 
waarschijnlijkheid berust te dit op de om
standigheid. dat na 1950 de ontginning 
van vrijwel al het vochtige terrein — bio
toop van de Noordse woelmuis — werd 
voltooid. 

T h a n s rijst de vraag welk deel van de veld-
muizenpopulatie tijdens plagen door Ve ld 
uilen wordt vernietigd. Een juist an twoord 
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is hierop niet mogelijk, omdat betrouwbare 
gegevens in onvoldoende mate ter beschik
king staan. Hiervoor moet zowel de popu
latiedichtheid der Veldmuizen en Veld
uilen als de dagelijkse consumptie van de 
uilen bekend zijn. 
Tijdens de plaag van 1948—'49 werd de 
populatiedichtheid van de Veldmuis be
paald door op velden van bekende af
meting alle muizegaten met water vol te 
gieten. De muizen werden daardoor ge
dwongen hun holen te verlaten, waarna ze 
werden gevangen en geteld. Deze methode 
levert alleen in de wintermaanden betrouw
bare resultaten op, omdat zich dan geen of 
nagenoeg geen „hulpeloze" jongen in de 
nesten bevinden. Uit dit onderzoek bleek 
dat in de winter van 1948—'49 gemiddeld 
400 Veldmuizen per ha voorkwamen, 
d.w.z. in de gehele Noordoostpolder, die 
48000 ha groot is, ongeveer 20 miljoen 
Veldmuizen. In het voorgaande is reeds 
medegedeeld, dat zich in die tijd ongeveer 
2000 Velduilen in het gebied ophielden. 
De grootte van de dagelijkse consumptie 
der Velduilen zal sterk afhankelijk zijn van 
de beschikbare hoeveelheid voedsel; tijdens 
muizenplagen zullen zij wel een maximum 
aan voedsel verslinden. Aangezien men het 
gemiddeld aantal braakbaluitstotingen per 
etmaal niet kent, kan men de dagelijkse 
consumptie niet aan de hand van het ge
middeld aantal prooidieren per braakbal 
berekenen. Volgens Verheyen (1943) 
komen bij uilen na een flink maal meerdere 

braakbaluitstotingen voor. Eenmaal nam 
ik waar dat een Velduil binnen vijf minuten 
twee braakballen kwijtraakte. Volgens de 
Canadese onderzoeker Bonfield (1947, 
geciteerd naar Uttendörfer) verslindt een 
Velduil jaarlijks 700—1600 muizen. 
Wanneer men aanneemt dat tijdens de 
plaag van 1948—'49 de consumptie maxi
maal was — volgens Bonfield wil dit 
zeggen 1600 muizen per jaar .— maakten 
de 2000 Velduilen in de maanden novem
ber, december en januari 2000 X 400 = 
800000 muizen buit. Dat is ongeveer 3.6 % 
van de totale bevolking van 20 miljoen. 
Het behoeft geen betoog dat dit cijfer uiter
mate speculatief is. 
Van trouw aan de broedplaats was bij de 
Velduil geen sprake. Bij aanwezigheid van 
geschikte terreinen werd het aantal broed
vogels blijkbaar alleen bepaald door de 
populatiedichtheid der Veldmuizen. Zulks 
in tegenstelling tot de Bruine kiekendief. 
eveneens een muizeneter, die in de Noord
oostpolder een grote trouw aan zijn 
broedgebied vertoonde. Deze soort, die 
toch een typische bewoner van rietlanden 
is, ging na de ontginning daarvan op grote 
schaal in de landbouwgewassen broeden. 
Het aantal broedvogels vertoonde geen 
samenhang met de fluctuaties in de popu
latiedichtheid der Veldmuizen. In muizen
jaren was in de Noordoostpolder het aan
tal doortrekkende Bruine kiekendieven 
echter aanzienlijk groter dan in jaren, 
waarin weinig Veldmuizen voorkwamen. 
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