
are given in table 1. 
The total area of open water habitats seems to be very important (see also figure 3). 
In lakes, ponds etc. smaller than 10 ha a density of 20-60 breeding pairs per 100 ha open water is 
very common. In bigger lakes, ponds etc. the density decreases till about <2 -2 -3 breeding pairs on 
100 ha open water (figure 4). 
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Kleine zoogdieren in een Texels 
binnenduingebied 

(vervolg) 

VINCENT VAN LAAR. 

Bij onderlinge vergelijking van de tijdens de 
inventarisaties van 1966 en 1967 verkre
gen gegevens, zijn er minstens twee bezwa
ren, die een directe vergelijking onmogelijk 
maken. Het eerste bezwaar is dat de inven
tarisaties niet in hetzelfde jaar zijn uitge
voerd. Het is een bekend feit dat de aan
tallen van kleine zoogdieren van seizoen tot 
seizoen en van jaar tot jaar sterk kunnen 
fluctueren en dat deze dieren mede daardoor 
niet elk jaar dezelfde vegetatietypen bewo
nen. In een „maximum-jaar", d.w.z. een 

jaar waarin een soort een opvallend groot 
geboorteoverschot produceert, zal zij ook 
voorkomen buiten het terrcintype dat bij 
voorkeur door de soort bewoond wordt. 
Hoewel we wat dit aangaat over weinig 
exacte gegevens beschikken, waren landbou
wers uit de Polder Eierland en de Polder 
De Eendracht het er bijvoorbeeld over eens 
dat er in 1965 „veel", in 1966 „zeer veel" 
en in 1967 „weinig" Noordse woelmuizen 
waren, resp. schade in de gewassen aanricht
ten. 
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Om enige controle op eventuele verschuivin
gen in de terreinkeuze van de in 1966 ge
vangen zoogdiersoorten te hebben, werden 
in de zomer van 1967 binnen het trans-
sect uit 1966 steekproeven genomen door 
hier en daar 2-5 buizen in te graven. De 
dieren die hierin werden gevangen bevestig
den grotendeels het in 1966 verkregen beeld. 
De plaatsen waar in 1967 andere soorten 
dan in 1966 werden gevangen, staan in 
fig. 3 dubbel omlijnd aangegeven. Het waren 
vijf Waterspitsmuizen op de grens van de 
vallei (J) en de noordhelling (G), die alle in 
dezelfde buis terecht kwamen, en een 
Dwergmuis op de noordhelling (J). 
Ten tweede is er bij vergelijking van beide 
inventarisaties het bezwaar, dat in 1966 en 
1967 met verschillende vangmethoden werd 
gewerkt. Het vangen met buizen levert voor 
de soorten die over looppaadjes rennen 
(woelmuizen en ook wel spitsmuizen) objec
tieve resultaten op, maar het is mogelijk dat 
soorten die zich minder onvervaard voort
bewegen (zoals Bosmuizen) niet zo gauw in 
een valkuil terecht komen. Daarom werden, 
nadat de buizen verwijderd waren, in 1966 
langs de traplines 3 t /m 6 klapvallen ge
plaatst met voor Bosmuizen aantrekkelijk 
voedsel (kaas, pannekoek, brood gedompeld 
in olie). Gedurende de 120 nachten die de 
klapvallen, in dit op zichzelf voor Bosmui
zen niet ongunstige terrein, langs de zuid
helling stonden opgesteld werden echter al
leen Noordse woelmuizen gevangen. Ook el
ders in de duinen, o.a. onder een aantal 
hoge meidoorns, werden geen Bosmuizen 
gevangen. Het is dus zo goed als zeker, dat 
de Bosmuis niet in de binnenduinvegetaties 
op Texel voorkomt. Vervolgens is er nog de 
mogelijkheid dat bij het gebruik van klap
vallen soorten niet worden gevangen die wel 
in vangbuizen terecht komen. Noordse woel
muizen vangt men met beide soorten vallen, 
doch het is bekend dat Waterspitsmuizen 

Fig. 6. Waterspitsmuizen eten gaarne ke
vers, doch versmaden de dekschilden, po
ten en tasters. De prooi wordt met de bek 
gegrepen en over de lengte door het gebit 
„geperforeerd", zoals de gaatjes in deze 
dekschilden van de loopkever Pterostichus 
vulgaris laten zien (noordhelling, J). 

maar zelden met klapvalletjes worden be
machtigd. De oorzaak hiervan zou kunnen 
liggen in een verkeerde keuze van het lok
aas of in een onjuiste plaatsing van de val
len. Pelikan c.s. (12) vingen deze soort ech
ter ook in hun kwadraten en wel met het
zelfde lokaas als wij gebruikten. Desondanks 
moeten we rekening houden met de moge
lijkheid dat de Waterspitsmuis tijdens de 
inventarisaties van de heide en het Staats
bos over het hoofd is gezien, vooral ook 
omdat deze soort in een ander gedeelte van 
het Staatsbos wel is waargenomen (11). Wat 
de Dwergmuis betreft: deze vangt men zo
wel met buizen als met klapvallen doch 
steeds in kleine aantallen. De verklaring 
hiervoor is misschien dat de Dwergmuis op 
Texel zomers vooral struik- en hoge gras
vegetaties bewoont en dan kennelijk maar 
zelden op de grond komt. 
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Met het nodige voorbehoud willen we ten
slotte uit de inventarisaties van 1966 en 
1967 het volgende afleiden: 
De WATERSPITSMUIS komt binnen het 
in 1966 geïnventariseerde terrein zowel op 
de zuid- als de noordhelling voor, waarbij 
de soort een duidelijke voorkeur vertoont 
voor de noordhelling (vgl. fig. 8). Aange
zien de Waterspitsmuizen uit de vallei alle 
aan de rand van de noordhelling werden ge
vangen, is het niet waarschijnlijk dat de 
pijpestrootje- en kruipwilgbegroeiing in de 
vallei permanent door deze soort bewoond 
wordt. Merkwaardig genoeg blijkt hieruit dat 
de Waterspitsmuis, die op het vasteland al
leen bekend is uit een vochtige tot zeer 
vochtige omgeving, in het Texels duinge
bied een dergelijk milieu juist schijnt te mij
den. Toch vertonen alle gevangen dieren 
nog de morfologische kenmerken die als een 
aanpassing aan het leven in het water wor
den beschouwd: de stijve haren aan de voor-
en achtervoeten en aan de staart (kiel). Een 
witte buikvacht werd echter bij geen der 
dieren aangetroffen; zij behoren alle tot de 
eerder in dit tijdschrift beschreven melanis-
tische vorm (II) . Ook blijken de Texelse 
Waterspitsmuizen opvallend kleiner dan de 
Waterspitsmuizen van het Noordhollandse 
vasteland. Waarom zij de noordhelling ver
kiezen boven de zuidhclling en de vallei is 
moeilijk te zeggen. Misschien heeft de Wa
terspitsmuis als oorspronkelijke waterbewo
ner een lage „voorkeurstemperatuur" (zie 
verder onder Noordse woelmuis), zodat de 
koele noordhelling (en op de zuidhelling de 
sterk beschaduwde plaatsen) nog het meest 
overeenstemmen met zijn fysiologische ei
genschappen. Daarnaast moeten we aanne
men dat het ontbreken van concurrerende 
spitsmuissoorten de Waterspitsmuis op Te
xel in de gelegenheid heeft gesteld een der
gelijke afwijkende milieukeuze te maken. 
Eén van deze afwezige concurrenten moet 

de Bosspitsmuis zijn. Een sterke aanwijzing 
hiervoor vinden we op Terschelling, waar 
de Waterspitsmuis ontbreekt, maar wel de 
Dwerg- en de Bosspitsmuis aanwezig zijn. 
In augustus 1963 bleek de Bosspitsmuis hier 
algemeen voor te komen in uiteenlopende 
begroeiingen, tamelijk vochtige zowel als 
vrij droge en ook in met op Texel vergelijk
bare duinvegetaties van Kruipwilg, grassen 
en zeggen (9). Welke plaats de Dwergspits
muis als eventuele concurrent van de Water
spitsmuis moet worden toegekend, zou uit 
een nader onderzoek moeten blijken. Be
halve op Terschelling zou hierover informa
tie verkregen kunnen worden op (o.a.) Bor-
kum, waar de Dwergspitsmuis als enige 
spitsmuissoort voorkomt (7) en waarschijn
lijk door het ontbreken van enige concur
rent, in onderling sterk verschillende terrein-
typen „zeer algemeen" moet zijn (3). 
De NOORDSE WOELMUIS heeft evenals 
de Waterspitsmuis waarschijnlijk een voor
keur voor de noordhelling, doch mijdt ook 
de vochtige vallei niet (fig. 8). De zuidhel
ling wordt door deze soort maar dun be
volkt, terwijl ook de droge heide in 1967 
nauwelijks werd bewoond. 
Merkwaardig is echter dat in de gras- en 
zeggerijke struweelbegroeiing binnen het 
in de heide geplaatste kwadraat geen enkele 
Noordse woelmuis werd gevangen, terwijl 
deze soort toch wel in overeenkomstige be
groeiingen op de in 1966 geïnventariseerde 
zuidhelling voorkwam (zij het in kleine aan
tallen). In het onderzochte bosgedeelte kwa
men hoogstwaarschijnlijk geen Noordse 
woelmuizen voor, want behalve dat zij hier 
niet werden gevangen, vonden we ook geen 
vraatresten of faeces, die hun aanwezigheid 
hadden kunnen verraden. 
Op het vasteland vindt men de Noordse 
woelmuis alleen in een vochtige omgeving, 
omdat deze soort daar, zo neemt men aan, 
een te sterke concurrentie van andere woel-
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muissoorten ondervindt, om ook drogere ge
bieden te bezetten. Wanneer echter deze 
concurrentiedruk wegvalt, zoals op geïso
leerde plaatsen als het voormalige eiland 
Noordbeveland en op Texel, dan blijkt het 
dier ook in droge gras- en zeggevegetatics 
voor te komen (vgl. 1, 6, 8, 10, 16). Toch 
geven deze feiten geen voldoende antwoord 
op de vraag of de Noordse woelmuis door 
andere Microtidac en dan met name 
door de Veldmuis, in sterke mate wordt 
beconcurreerd. De Noordse woelmuis wordt 
o.a. op grond van pleistocene vondsten en 
zijn tegenwoordige discontinue verspreiding 
in Midden- en Wcsteuropa, beschouwd als 
een glaciaalrelict. Behalve echter door deze 
twee feiten lijkt de Noordse woelmuis ook 
fysiologisch nog als zodanig herkenbaar. 
Herter (5) die de „voorkeurstemperatuur" 
van cen zestal Europese woelmuissoorten na
ging (door te zoeken naar de „Temperatur-
gebiete, die homoiotherme Tiere vor allen 
bevorzugen") komt tot de conclusie dat de 
voorkeurstemperatuur van de Noordse woel
muis ca. 25° C bedraagt. Dit is ongeveer 
10° C minder dan van de weliswaar klei
nere Veldmuis, maar ook een 3° C minder 
dan bij de grotere Sneeuwmuis (Microtus 
(Chionomys) nivalis (Martins)) en de zelfs 
aanzienlijk grotere Woelrat. Het is niet on
mogelijk dat deze opvallend lage voorkeurs
temperatuur de Noordse woelmuis in staat 
heeft gesteld om na de laatste ijstijd een be
woner te worden van het West- en Noord-
nederlandse laagveengebied, immers cen mi
lieu dat als een van de koudste in ons land 
kan worden beschouwd. Deze erfelijke voor
keur van de Noordse woelmuis voor een 
koude omgeving blijkt ook op Texel. Als 
het door de Noordse woelmuis relatief 
dichtst bevolkte terrein kwam de gras- en 
zeggerijke vegetatie van de noordhelling 
naar voren, daarna de kruipwilg- en pijpe-
strootjebegroeiing van de vallei (fig. 7). 

Indien de Noordse woelmuis in overeenstem
ming met zijn lage voorkeurstemperatuur 
ook op Texel de voorkeur geeft aan een 
koel milieu, dan is hierboven gebleken dat 
het dier daarbinnen een tamelijk droge om
geving (zoals de noordhelling) nog weer 
prefereert boven een uitgesproken vochtige 
(als de vallei). Een en ander zou dan tevens 
verklaren, waarom de Noordse woelmuis 
warme en vrij droge begroeiingen, zoals die 
voorkomen op de zuidhelling, in de droge 
heide en het aan de heide grenzende stru
weel, zeer dun bevolkt of geheel niet be
woont. Dat op Texel de aanwezigheid van 
een (ongestoorde) gras- of zeggevegetatie in
derdaad niet inhoudt dat men er altijd 
Noordse woelmuizen kan verwachten, blijkt 
bv. ook in bepaalde complexen van het 
Staatsbos. Er zijn daar gedeelten waar onder 
oudere dennenaanplantingen een hoge en 
dichte vegetatie van Zandzegge tot ontwik
keling is gekomen. Hoewel Texelse Noordse 
woelmuizen deze plant in gevangenschap als 
dekking en voedsel gemakkelijk aannemen, 
komen ze in een dergelijke ondergroei van 
het bos toch niet voor (onderzocht met klap
vallen en op vraatresten en faeces in 1964, 
1966 en 1967). Aangezien deze begroeiin
gen zeer beschut liggen en door de goede 
afwatering van het bos bijzonder droog zijn, 
is het alleen daardoor al mogelijk dat zij niet 
aan de eisen van de Noordse woelmuis vol
doen. Daarnaast kunnen natuurlijk nog ge
heel andere factoren van beperkende in
vloed op het voorkomen van de Noordse 
woelmuis zijn. Hierbij kan tenslotte nog de 
mogelijkheid komen, dat de Bosmuis de 
Noordse woelmuis een zo sterke concurren
tie aandoet, dat deze zich er niet blijvend 
kan vestigen. Samenvattend kan men echter 
zeggen dat de Noordse woelmuis op Texel 
een wijdere oecologische amplitude vertoont 
dan men op grond van zijn verspreiding op 
het vaste land zou verwachten. Hij komt 
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Fig. 7. Door Noordse woelmuizen afgebeten 
bladeren en bloeistengels van Pijpestrootje 
(Molinia caerulea). Noordse woelmuizen pre
fereren de bloeistengels boven de bladeren. 
Zij weten de bloeipluimen te bemachtigen 
door met de voorpoten tegen de stengels te 
gaan staan, zodat deze naar de grond bui
gen, waarna ze nabij de bloempluimen wor
den doorgebeten (vallei, J), Foto J. P. Rey-
don). 

er zo dikwijls buiten zijn „normale biotoop" 
voor, dat hij ook oecologische nissen bezet, 
die elders door andere woelmuissoorten wor
den ingenomen. Op dergelijke plaatsen zul
len de Noordse woelmuis en een „warmtc-
minnende" soort als bijvoorbeeld de Veld
muis waarschijnlijk eikaars concurrenten 
zijn, waarbij de laatste, zo kan men uit zijn 

verspreiding op het vasteland afleiden, in 
het voordeel zal zijn. Toch zou vooral een 
vergelijkend onderzoek in de duinbegroei
ingen van Ameland, waar de Veldmuis als 
enige woelmuis voorkomt, over de concur
rentie van beide soorten belangwekkende in
lichtingen verschaffen. Volgens Van Wijn
gaarden (17) kwam de Veldmuis hier in 
juli 1962 niet alleen in wegkanten en hooi
landen in de polders voor, „maar ook in 
vochtige duinvalleien, zelfs tot in de buiten
duinen en de tamelijk droge Roosduinen 
(Ca//M«a-Er j'ca-vegetatie)". 
De BOSMUIS werd in de relatief grootste 
aantallen in het Staatsbos gevangen. De 
voorkeur van deze soort gaat hier duidelijk 
uit naar het gemengde bos met een goed 
ontwikkelde ondergroei van Stekel varen. Dat 
de Bosmuis gesteld is op dekking bleek ook 
in het loofbosgedeelte. Van de zes hier ge
vangen Bosmuizen werd er slechts één aan
getroffen op een plaats waar, afgezien van 
de dorre bladlaag, geen dekking aanwezig 
was. De vijf andere dieren bleken voor te 
komen tussen verspreid liggende dennctak-
ken, waartussen zich veel blad had verza
meld. Binnen het kwadraat in de droge hei
de werden maar weinig dieren gevangen, 
kennelijk heeft de Bosmuis hier een grotere 
voorkeur voor de struikenbegroeiing dan 
voor de heidevegetaties. In de andere onder
zochte duinvegetaties werden noch in 1966 
noch in 1967 Bosmuizen aangetroffen. Bij 
vergelijking van de verspreiding van de Bos
muis met die van de Noordse woelmuis is 
het treffend dat daar waar één van belde 
soorten in flinke aantallen voorkomt, de an
der ontbreekt. Alleen op plaatsen waar beide 
een lage populatiedichtheid hebben (zoals 
in de droge heide het geval bleek), komen 
zij naast elkaar voor. Intussen is het hoogst 
onwaarschijnlijk dat de Bosmuis de open 
duinbegroeiing van het in 1966 onderzochte 
transsect mijdt omdat hij niet aan het leven 
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in een dergelijke vegetatie zou zijn aange
past. Dit mogen we afleiden uit het feit, dat 
tijdens het onderzoek op Terschelling in 
1963 in met op Texel vergelijkbare begroei
ingen van Kruipwilg, grassen en zeggen 
wèl Bosmuizen werden gevangen (9). Een 
belangwekkend verschil in de zoogdierfauna 
van Terschelling met die van Texel is echter 
dat (sinds de uitroeiing van de Woelrat in 
1936) op Terschelling geen woelmuizen 
voorkomen (fig. 9). Het is daarom aanne
melijk dat de Bosmuis zich op Terschelling 
in de duinen kon vestigen doordat hij van 
geen enkele woelmuissoort hierbij concurren
tie ondervond, terwijl de Bosmuis op Texel 
door de Noordse woelmuis kennelijk in zo'n 
hevige mate in deze duinbegroeiingen be
concurreerd wordt dat zijn verspreiding tot 
bepaalde struik- en bosvegetaties beperkt 
blijft. De gegevens van Texel, gecombineerd 
met die van Terschelling, bevestigen de re
sultaten van een in 1959 door Van Wijn
gaarden (16) ingesteld onderzoek naar de 
zoogdierfauna van Noordbeveland. Hierbij 
werd het vermoeden uitgesproken dat de 
Bosmuis door concurrentie van de Noordse 
woelmuis „cen beperktere oecologische am
plitude (zou) hebben dan elders". Ook de 
gegevens die Van Kasteel (6) in 1962 op 

•
Micromyi minuius I 1 RnoJemui sylvaiicui 
Zlumryn'uii. \ |So»iuf(. 

I 

dit eiland verzamelde, wijzen uit dat de 
Bosmuis hier een zeer beperkte verspreiding 
had. Op Schouwen-Duiveland echter waar 
de Noordse woelmuis dat jaar in een veel 
geringere populatiedichtheid aanwezig was, 
bleek de Bosmuis over het gehele eiland 
verspreid voor te komen. Intussen is het 
waarschijnlijk dat de Noordse woelmuis niet 
de enige woelmuis is, wiens voorkomen in
vloed op de verspreiding van de Bosmuis 
heeft. De gegevens die Helle (4, tab. 2) over 
het voorkomen van kleine zoogdieren in het 
Noordhollands Duinreservaat bijeenbracht, 
geven bv. aan dat niet één keer Veldmuis 
en Bosmuis in eenzelfde begroeiing werden 
gevangen. Hetzelfde kan men vermoeden uit 
hetgeen door Van Wijngaarden (17) over de 
verspreiding van beide soorten in de duinen 
van Ameland is gepubliceerd. 
De DWERGMUIS werd in 1966 alleen op 
de zuidhelling gevangen, doch in 1967 bleek 
het dier ook in de struweelachtige begroei
ing van de noordhelling voor te komen. In 
de heide werd deze soort niet aangetroffen 
en merkwaardig genoeg, evenmin in de strui
kenbegroeiingen binnen hetzelfde kwadraat. 
Het is mogelijk dat een aantal van 24 val-
nachten in deze vegetaties te gering was om 
over het voorkomen van de Dwergmuis uit-

'///////A 
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SORICIOHE & M/CKOT/ME 

fcv$g3 //eomyi /ie/tkni ï~/\ MScroius aecanomvs 
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Fig. 8. Verticaal: de in de tekst omschreven begroeiingen; 1 = zuidhelling, 2 = vallei, 
3 = noordhelling, 4 = droge heide, 5 = struweel in droge heide (vegetaties F en G), 
6 = gemengd bos, 7 = loofbos. Horizontaal: relatieve populatiedichtheid van de daarin 
gevangen kleine zoogdieren. Samengesteld uit de vangresultaten van de eerste drie nach
ten. 
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I Eilanden waar belialve MURlDAE(ApodcmuS5ylvaticui)MicttoriDAt voorkomen 

I Eilanden waar MURIDAE (Apodenus sylvatïcui),doch geen MICOOnOAE voorkanwn 

9 Nferspreidinq van Micromyj minutus 

© Voorkomen van Micromyj minutus niet met lekerlieid vastgeiteid 

Fig. 9. Verspreiding 
van Echte muizen (Mu-
ridae) en Woelmuizen 
(Microtidae) op de 
Waddeneilanden. Sa
mengesteld uit gegevens 
vermeld in Krumbiegel 
(7), Van Laar (8, 10) 
en Van Wijngaarden 
(17, 18). 

sluitsel te geven, maar het is waarschijnlij
ker dat de Dwergmuis hier inderdaad af
wezig was. Ondanks intensief zoeken heb
ben we de nestjes, die Dwergmuizen in der
gelijke begroeiingen bouwen, hier niet kun
nen vinden, terwijl ze toch In andere duin
gedeelten wel werden aangetroffen. In de 
geïnventariseerde gedeelten van het Staats
bos werden geen Dwergmuizen gevangen en 
evenmin nestjes gevonden. Wat echter de 
aandacht trekt is het feit dat de Dwergmuis 
als systematische verwant van de Bosmuis, 
in tegenstelling tot deze soort, wel in 
gezelschap van de Noordse woelmuis voor
komt. De oorzaak hiervan moet zeer waar
schijnlijk gezocht worden in de gespeciali
seerde aanpassing van de Dwergmuis aan 
het leven in hoge, vaak struikachtige be
groeiingen. Op dit niveau zal de Dwergmuis 
van de Noordse woelmuis vrijwel geen con
currentie ondervinden, want al is de laatste 
wat het klimmen betreft niet geheel onbe
kwaam, hij is als alle woelmuissoorten een 
uitgesproken grondbewoner. Al is er, door
dat zij geheel verschillende oecologische 
nissen bezetten, nauwelijks sprake van con
currentie tussen de Dwergmuis en Noordse 
woelmuis, toch lijkt de aanwezigheid van 
de Noordse woelmuis in een ander opzicht 
van beslissende betekenis voor het voorko
men van de Dwergmuis in het Texels bin-

nenduin. We hebben reeds gezien, dat de 
Noordse woelmuis de Bosmuis een dermate 
grote concurrentie aandoet dat de Bosmuis 
niet in staat is open duinbegroeiingen, zo
als de in 1966 geïnventariseerde, te bezet
ten. Dit viel vooral af te leiden uit het feit 
dat de Bosmuis op een eiland als Terschel
ling, waar geen woelmuizen voorkomen, wel 
in dergelijke vegetaties werd gevangen. De 
Bosmuis is in de eerste plaats een grond
bewoner, maar staat tevens bekend als een 
uitstekende klimmer. Het is aannemelijk dat 
deze zo veelzijdig aangepaste soort, die bo
vendien morfologisch en in zijn voedselkeu-
ze veel overeenkomst vertoont met de 
Dwergmuls, In staat moet zijn om de laatste 
in een sterke mate te beconcurreren (vgl. 
10). Tijdens het veldonderzoek In 1966 en 
'67 bleek dat beide soorten in vergelijkbare 
begroeiingen kunnen voorkomen. De Bos
muis werd gevangen in de struikbegroeiing 
van het in de helde geplaatste kwadraat, 
doch bleek te ontbreken In dergelijke be
groeiingen op de in 1966 onderzochte noord
en zuidhclling. Voor de Dwergmuis bleek 
het omgekeerde het geval: deze kwam in 
1966 wel voor op de zuidhelling en In 1967 
ook op de noordhelling, doch ontbrak in het 
struweel binnen het in de heide opgestelde 
kwadraat van 1967, terwijl deze vegetatie 
op zichzelf voor Dwergmuizen niet onge-

214 



schikt moet zijn. Misschien mogen we uit 
hetgeen hierboven over de Noordse woel
muis, Bosmuis en Dwergmuis is gezegd, be
sluiten dat: 
1. Bosmuis en Dwergmuis in zo'n sterke 
mate eikaars concurrenten zijn dat de Bos
muis de Dwergmuis in dergelijke vegetaties 
uitsluit, doch dat 
2. de Dwergmuis wèl de struikenetage van 
de gras- en zeggerijke openduinbegroeiingen 
kan bewonen, doordat de Noordse woelmuis 
de aanwezigheid van de Bosmuis hier niet 
tolereert. 
De gegevens die tot nu toe over het voor
komen van de Dwergmuls op Texel bekend 
zijn geworden, doen vermoeden dat de 
Dwergmuis sinds nog maar korte tijd deel 
uitmaakt van de Texelse zoogdierfauna 
(zie 2, 8, 13, 17, 18). Waarschijnlijk is de 
Dwergmuis tussen 1945 en 1956 door toe
doen van de mens op het eiland terecht ge
komen. Op welke wijze is niet bekend, maar 
het dier zou o.a. met t.b.v. de bloembollen
teelt geïmporteerd stro kunnen zijn meege
komen. Aanvankelijk betrok men het beno
digde stro op Texel zelf, maar later ging 
men er ook toe over stro uit Frankrijk in te 
voeren, aangezien het van een betere kwali
teit schijnt. Elk jaar blijkt weer dat met dit 
stro zeer veel Dwergmuizen op Texel wor
den aangevoerd en dit feit schijnt bij de be
volking thans zo bekend te zijn dat we in 
1967 twee keer de naam „Franse muis" 

voor Dwergmuis hoorden gebruiken! De 
Dwergmuis, waarvoor het Marsdiep aan
vankelijk een onoverwinnelijke barrière in 
zijn verspreiding vormde, maakte misschien 
de overtocht met bollenstro en vond op Te
xel een oecologische nis waarin hij uitste
kend paste en dan uiteindelijk dank zij de 
aanwezigheid van de Noordse woelmuis. In
dien we aannemen, dat de Dwergmuis af en 
toe op de meeste Waddeneilanden, de Ne
derlandse zowel als de Duitse, met stro, riet 
e.d. wordt aangevoerd, dan komt in fig. 9 
toch wel duidelijk naar voren van welk een 
grote betekenis het reeds aanwezig zijn van 
woelmuizen voor de Dwergmuis moet zijn. 
Op alle eilanden, althans voor zover onder
zocht, komen Bosmuizen voor, doch de 
Dwergmuis blijkt alleen aanwezig op eilan
den waar bovendien woelmuizen voorko
men. Het is niet gewaagd om te veronder
stellen dat behalve op Terschelling, ook op 
andere eilanden zonder woelmuizen (Vlie
land, Schiermonnikoog) de Bosmuis een zeer 
ruime verspreiding heeft, d.w.z. ook de 
struweelbegroeiingen in de duinen bewoont 
die op Texel in samenhang met het voor
komen van de Noordse woelmuis niet door 
de Bosmuis bevolkt kunnen worden. Dwerg
muizen die op dergelijke eilanden worden 
aangevoerd, zouden dan zoveel concurrentie 
van de Bosmuis ondervinden, dat hun ves
tiging verhinderd wordt. 
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Vragen en korte mededelingen 
Echte albino-merels in Zuidbcvcland. Naar aan
leiding van de artikelen van Drs. J. J. Frieswijk 
(1967) en van Drs. Lacor en Dr. Gadella (1969) 
in De Levende Natuur, betreffende ,.AIbino"-me-
rels, lijkt het mij interessant om als aanvulling 
op de gegevens van genoemde auteurs, het vol
gende te vermelden; 

Van de heer Th. van Doeselaar uit Hoedekens-
kerke vernam ik op 9 juni j.l. dat zich in de 
boomgaard van de heer J. van Damme eveneens 
te Hoedekenskerke (Zuidbeveland) een nest van 
een merelpaar bevond waarin zich 14 dagen te
voren 6 eitjes hadden bevonden. Een eitje is niet 
uitgekomen. Uil de overige 5 eieren waren 3 nor
maal gekleurde jongen geboren, die volgens de 
heer Van Damme na enige dagen in het nest wa
ren gestorven (door het eten van vergiftigd voed
sel uit de boomgaard?). Vermeldingswaard is dat 
de overige twee jonge vogels v o l k o m e n w i t 
waren. Bovendien hadden zij r o d e o g e n ! Het 
waren dus wat men noemt e c h t e a l b i n o ' s . 
Eén van deze twee is na ca. 12 dagen eveneens 
dood in het nest aangetroffen. Dit exemplaar is 
op ons verzoek terstond voor onderzoek gezon
den aan het Zoölogisch Museum te Amsterdam. 

„Het andere jong is vermoedelijk uitgevlogen. 
daar het na twee dagen niet meer in bel nestje 
aanwezig was", aldus de heer J. van Damme. 
Ondergetekende heeft over één en ander gecorres
pondeerd met Drs. Frieswijk. Volgens hem is het 
bovenomschreven geval het eerste van witte jon
gen met r o d e o g e n — dus e c h t e albino"s 
— dat hem in de loop der jaren bekend geworden 
is. De vorige betroffen steeds p a r t i e e l albinis-
me, zij het soms in ver voortgeschreden staat. 
Dit leidt Frieswijk af uit het feit dat r o d e 
ogen n i e t konden worden vastgesteld. Het leek 
hem daarom zeer de moeite waard een en ander 
betreffende deze Zuidbevelandse echte albino's in 
D.L.N, te beschrijven, waarvan hierbij akte. 
Opgemerkt zij nog dat de beide ouders van de 
mereljongen volkomen normaal gekleurd waren. 
Ik houd mij aanbevolen voor gegevens betreffen
de „witte" lijsterachtigen. 

Noordbol werk 3. 
Middelburg. 
Tel. 4112. 

J. CHR. WEDTS DE SWART. 

216 


