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Broed-populatiedichtheden van de Fuut, 
Podiceps cristatus (L), in Nederland 

H. N. LEYS en J. J. F. E. DE WILDE. 

(RIVON) 

Wanneer men het broedareaal van een vo
gelsoort in een bepaald gebied nader be
studeert, dan blijkt steeds, dat iedere soort 
een zeer specifiek verspreidingspatroon ver
toont, dat zeer nauw samenhangt met de 
aanwezigheid van geschikte biotopen. Het 
is dientengevolge duidelijk dat aan deze bio
topen door elke vogelsoort zeer specifieke 
eisen gesteld worden. In vele gevallen zal de 
dichtheid van het aantal broedparen per op-
pervlakte-eenheid aanzienlijk toenemen, 
naarmate de variatie van gunstig beïnvloe
dende factoren groter is. Indien een soort 
exclusief gebonden is aan een zeldzaam bio
toop, spreekt het vanzelf, dat zij uitsluitend 
daar kan voorkomen waar dat biotoop aan
wezig is. Toch suggereren vrijwel alle typen 
verspreidingskaarten dat een soort in het 
aangegeven gebied „overal" zou voorkomen. 
In feite geven dergelijke kaarten alleen het 
areaal aan, waarbinnen een soort kan voor
komen, zonder dat enige informatie gege
ven wordt omtrent de kwantiteit in relatie 
tot de oppervlakte in bepaalde delen van het 

opgegeven areaal. 
Een goed voorbeeld hiervan zijn de areaal-
kaartjes, die voorkomen in de Atlas van de 
Europese vogels (13) (fig. 1), alsmede in de 
Vogelgids (4). In het algemeen zijn deze 
kaartjes te kleinschalig om meer informatie 
te geven, hoewel het praktisch heel goed 
mogelijk zou zijn om binnen de areaalgren-
zen per vogelsoort door een zekere genera
lisatie de mate van aanwezigheid van ge
schikte biotopen voor de betreffende soort 
aan te geven (bv. in een verhoudingsgetal of 
iets dergelijks) ten opzichte van de totale op
pervlakte in soortgelijke gebieden vallende 
binnen het afgegrensde areaal. In dit geval 
is het dus begrijpelijk dat juist de kaart-
schaal een belangrijke beperkende factor is 
voor het geven van meer of minder infor
matie op een verspreidingskaart. 
Bij de studie van het verspreidingspatroon 
en de populatiedichtheid van het aantal 
broedparen van de Fuut (Podiceps cristatus) 
in allerlei grotere en kleinere gebieden, als
mede in verschillende typen van moeras- en 
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watergebieden, zijn diverse interessante ge
gevens naar voren gekomen. Het uitbeelden 
hiervan op kaartjes is weer duidelijk afhan
kelijk van de gebruikte kaartschaal. Bekij
ken we nu fig. 1 eens nauwkeurig, dan krij
gen wij een zeer goed idee van het areaal 
waarbinnen de Fuut als broedvogel voor
komt over de gehele wereld. Aangezien bij 
benadering bekend is hoeveel broedparen er 
thans in een aantal afzonderlijke landen 
van West-Europa voorkomen, zijn wij in 
staat ook de dichtheid per oppervlakte-
eenheid van 1000 km^ uit te drukken. Uiter
aard weet men dan nog niet precies waar de 
Fuut als broedvogel voorkomt, doch in ver
gelijking met de dichtheid van de Nederland
se broedpopulatie is wel een beeld te vor
men over de algemeenheid van de soort in 
de betreffende landen (fig. 2). 
Zo bedroeg het aantal broedparen van de 
Fuut de laatste 5 a 10 jaren in Groot Brit-
tannië ca. 2300 of gemiddeld 9 a 10 per 
1000 km- (6). In Ierland was het aantal ± 
500 of 7 a 8 per 1000 km-' (7). In Zuid-
Noorwegen zouden ten hoogste 50 broedpa
ren voorkomen of 0,5 per 1000 km^ (schrif
telijke mededeling van Hj. Munthe Kaas 
Lund te Oslo). In België zijn er dan 60 a 
70 of ca. 2 per 1000 km-' (2,12), in Dene
marken 2200-2500 of 30 a 45 per 1000 
km- (schrift, med. van Niels Otto Preuss, 
Zoölogisch Museum, Kopenhagen), in Fin
land tenminste 5000 of 15 per 1000 km-' 
(5), in Zuid- en Midden-Zweden misschien 
3000 of 20 per 1000 km-', in Nederland 
3500 a 3700 of 100 per 1000 km'-' (eigen 
onderzoek), terwijl er in Luxemburg geen 
enkel broedpaar voorkomt (2). Uit verge
lijking van deze cijfers blijkt duidelijk, dat 
de dichtheid van het aantal broedparen per 
1000 km- in het algemeen afneemt, naar
mate de soort dichter aan de noordgrens 
van haar broedareaal voorkomt, terwijl bo
vendien de aanwezigheid van het potentiële 

specifieke futenbiotoop enigszins tot uitdruk
king komt. Landen zoals Noorwegen, België 
en Luxemburg, met weinig of geen optima
le futenbiotopen, vertonen dan ook duide
lijk een populatiedichtheid welke relatief ge
ring ofwel gering is. 
Een volgende stap brengt ons er nu toe om 
binnen Nederland op een grotere kaart
schaal de gemiddelde dichtheid van het aan
tal broedparen op 1000 km- land en water 
en 1000 ha water te vergelijken in de af
zonderlijke provincies. We zien dan dat de 
broedparendichtheid varieert tussen 246-
280 broedparen maximaal en 2-4 broedpa
ren per 1000 km- minimaal. 
Dergelijke getallen hebben echter nog steeds 
betrekking op een totale oppervlakte, waar
in zowel ideale als minder geschikte futen
biotopen voorkomen. In tabel 1 is daarom 
tevens tussen haakjes het percentage open 
water per provincie vermeld, met de dicht
heid van het aantal broedparen omgere
kend op 1000 ha open water (maximaal 
55-67 en minimaal < 1). 

Tabel 1. Broedparendichtheid per 1000 km2 land 
-f-water en per 1000 ha water. 

Provincie % open water 

Groningen 
Friesland 
Drente 
Overijssel 
Gelderland 
N-Holland 
Z-Holland 
Utrecht 
Zeeland 
N-Brabant 
Limburg 
NO-Polder + 
O-Flevoland 

( 5 ) 

(11 ) 
( 1,5) 

( 3 ) 
( 2 ) 

( 8 ) 
(13 ) 
( 4 , 5 ) 
(35 ) 
( 3 ) 
( 1.5) 

(18 ) 

1000 km2 
land-|-water 

33- 37 
160-180 

18- 22 
166-200 

53- 58 
246-280 
157-170 
115-126 

4- 6 
15- 18 

2- 4 

86-112 

1000 ha 
water 

6- 8 
14-17 
12-15 
55-67 

26-29 
30-35 
12-13 
25-28 

< 1 
5- 6 
1- 3 

4- 6 

Daar de Fuut bijna zijn gehele leven op of 
in het water verblijft, spreekt het vanzelf, 
dat we deze soort alleen daar kunnen ver-
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Fig. 1. Broedareaal van de Fuut, Podiceps 
cristatus (L.). (Naar Voous, 1960). 

wachten. Het verspreidingspatroon is dus 
sterk gecorreleerd met het voorkomen van 
open water. Doch niet alleen open water is 
van belang, maar juist het grensmilieu van 
water en land speelt een zeer belangrijke rol 
in zijn voortbestaan. In dit grensgebied vindt 
het overgrote deel van het voortplantings
gedrag plaats, en het zijn vooral de eisen 
aan dit gebied gesteld, die zijn voorkomen 
als broedvogel mede bepalen. 
In dit licht bezien is daarom bij het hierna 
volgende aandacht besteed aan de verhou
ding water en land. Het is duidelijk dat dit 
nog steeds een veel te grove benadering 
vormt, daar van het land alleen het directe 
grensmilieu met het water van belang is. 
Een betere maatstaf zou zijn, de relatie op
pervlakte open water en strekkende meters 
oeverwal. Doch ook dit zou slechts een be
nadering zijn, daar juist de wijze van be
groeiing en de aard van de oeverwal (wer
kelijke lengte in verhouding tot lineaire pro
jectie, breedte van de begroeide oeverzone 
etc.) van vooraanstaande betekenis zijn. Een 
verhoudingsgetal van de oppervlakte open 
water tot de oppervlakte „geschikt" nestel
biotoop zou wellicht de meest ideale grond
slag vormen voor een indeling van de Ne

derlandse watergebieden naar geschiktheid 
als potentieel broedgebied voor de Fuut en 
voor de broedparendichtheid per opper-
vlakte-esnheid. 
In de praktijk bleek dit helaas onuitvoer
baar. Bovendien zouden dan de belangrijke 
factoren als voedselrijkdom, expositie ten 
opzichte van de heersende windrichting, dek
king en vegetatie als nestelbiotoop, relatieve 
rust, fluctuatie in waterstanden en andere 
beïnvloedende factoren zoals de mate van 
waterverontreiniging, waterrecreatie, water
staatkundige ingrepen, chemische of ande
re bestrijdingen of vernietiging van water
en oevervegetaties toch nog niet tot uitdruk
king komen. En het zijn nu juist deze fac
toren die de populatiedichtheid van de Fuut 
gebiedsgewijs beïnvloeden en bepalen. 
Uit de gegevens van tabel 1 blijkt verder dat 
de totale aanwezige oppervlakte open wa
ter per provincie weinig of geen verband 
houdt met de absolute dichtheid van het 
aantal broedparen. Wel is er enig verband 
tussen de gemiddelde dichtheid omgerekend 
op de totale oppervlakte land en water, en 
op de oppervlakte water afzonderlijk. 
In werkelijkheid is het dan ook zo dat de 
dichtheid aanzienlijk afneemt bij wateren 
van meer dan 100 ha en sterk toeneemt 
naarmate wateren kleiner zijn dan 100 ha 
en een meer „versnipperde" oeverlijn te 
zien geven. Wij komen hier later in dit ar
tikel nader op terug. 

Verscheidene auteurs in de buitenlandse lit
teratuur komen tot dezelfde conclusies, 
doch vermelden weinig of geen exacte voor
beelden. In Nederland zijn de volgende be
langrijke potentiële broedbiotopen voor de 
Fuut te onderscheiden: 

1. grote meren, plassen enz. (> 100 ha); 
2. kleinere meren, plassen enz. ( < 100 

ha); 
3. pet- of trekgatengebieden in laagveen-

ontginningsgebieden; 
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4. heidevennen; 
5. duinmeren en duinpiassen; 
6. inundatiegebieden, drinkwaterreser

voirs, opspuitterreinen e.d.; 
7. kleiputten, grindgaten, tichelgaten; 
8. dode rivierarmen en rivierstrangen; 
9. doorbraakkolken achter rivier- en zee

dijken; 
10. afgedamde kreken; 
11. poldersloten en boezemwateren; 
12. rivieren en kanalen; 
13. vijvers in stadsparken; 
14. Usselmeerkust buitendijks; 
15. zoetwatergetijdengebieden; 
16. overige gebieden, waaronder visvijvers. 
Niet in al deze gebieden komt de Fuut even 
frequent als broedvogel voor. Anders 
gezegd: de dichtheid van het aantal broed
paren per oppervlakte-eenheid water met 
aanliggend nestelbiotoop varieert sterk. Door 
nu op een grote kaart van Nederland met 
een stip elk afzonderlijk broedpaar van de 
Fuut (totaal 3500-3700) te lokaliseren ont-

Fig. 2. Broedparendichtheid van de Fuut, 
Podiceps cristatus (L.), per 1000 km'* in 
enige Europese landen. 

staat een puntenzwerm. Op sommige plaat
sen heel dicht, op andere slechts hier en daar 
een punt. Met een extra voorzichtige gene
ralisatie is het nu mogelijk, indien uitge
gaan wordt van de potentiële futenbioto
pen, om gebieden die binnen een gamma 
van een zekere dichtheid van punten vallen 
om te rekenen tot dichtheden van aantallen 
broedparen op 100 ha water. 
Fig. 3 is hiervan het resultaat. De indeling 
hierop is aangegeven in 4 klassen namelijk: 
< 1 broedpaar, 1-4 broedparen, 4,1-10 

broedparen en > 10 broedparen per 100 
ha open water. 

Van een aantal gebieden groter dan 100 ha 
waarop de dichtheid meer is dan 10 broed
paren per 100 ha open water, volgen hier 
de absolute waarden. 

Geestmerambacht 420 ha: 14brp./100ha 
Wateiiand-|-Zaanstreek 1800, , : 11 
Nieuwkoopse plassen 400 „ : 25 „ 
Reeuwijkse plassen 660 .. : 15 „ 
West Alblasserwaard 700 .. :12-13 
Kampereiland e.o. 2000, . :12-15 
Reildiep 140 „ : 14 
Complex Houtribsluizen 

Lelystad en omringend 
foerageergebied 25 + 500 ,, :ca.25 „ 

Voorts blijkt, dat vooral in gebieden met 
plasjes, kolken, meertjes en dergelijke met 
een kleinere oppervlakte dan ca. 50 ha 
open water de dichtheid van het aantal 
broedparen omgerekend op 100 ha open 
water veel hoger kan zijn dan 10 tot 25. 
Enkele voorbeelden mogen dit illustreren: 

Dijkwater bij Dreischor 7 ha: 15-30 brp./100 ha 
Veerse Kreek 2 ,. : 50 
Grote en Kleine Vilt 

bij Bergen 17 „ : 18-36 „ 
Blauwe Kamer 

bij Rhenen 10 ., : 20-30 

Vrijwel alle kleiputten, zandgaten enz. langs 
de grote rivieren variëren in grootte tussen 
10 ha en 50 ha. De absolute dichtheid 
schommelt hier tussen 10 en 30 brp./100 
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ha water. 
In een aantal plassen en meren van 13 tot 
ca. 50 ha in de Kop van Overijssel worden 
dichtheden van 25-30 hip./100 ha water 
gevonden. 
In België vond Suetens (9) omstreeks 1960 
op de vijvers te Hofstade een dichtheid van 
0,36 brp./ha of omgerekend 36 brp./100 
ha. Hanzak (3) constateerde omstreeks 1950 
op Tsjechische meren van meer dan 100 ha 
dichtheden van 4,24 brp./100 ha en op me
ren van minder dan 100 ha 9,9 brp./100 ha. 
In Saksen bij Görlitz worden door Wobus 
(15) omstreeks 1964 dichtheden genoemd 
variërend tussen 3,2 en 11,7 brp./100 ha, 
terwijl Venables en Lack (11) en Tucker 
(10) omstreeks 1930 in Engeland gemiddel
de dichtheden constateerden van 1 brp. op 
1,8 a 7,5 ha of omgerekend 13 a 60 brp./ 
100 ha. In Zwitserland werd door Glutz 
von Blotzheim (1) als grootste dichtheid 60 
brp./100 ha vastgesteld op de 50 ha grote 
Rotsee bij Luzern. 

Uit deze gegevens blijkt dus duidelijk dat 
elders in Europa broedpopulatiedichtheden 
worden aangetroffen in dezelfde orde van 
grootte als in Nederland. Soms evenwel kun
nen op zeer geringe oppervlakten (bv. in 
futenbroedkolonies) extreme populatiedicht
heden gevonden worden. Hier wordt het 
aantal broedparen dan ook niet geheel be
paald door de oppervlakte water, maar 
vooral door de beschikbaarheid aan nestel
biotoop. Glutz von Blotzheim (1) noemt 
bv. 5 nesten op 200 m-', terwijl Sinnema (8) 
op een terreintje van 1000 m- bij Opeinde 
in Friesland meer dan 20 nesten telde. 
Wij zelf vonden op het Zwarte Meer meer
malen kolonies met 30 tot 100 nesten in 
complexen biezenpollen van ca. 1000 tot 
3000 m- en bij Lelystad in 1967 op enkele 
plaatsen 11 a 12 nesten op een stukje van 
12 bij 10 meter. 
En wat te denken van de aantalsopgaven uit 

Fig. 3. Broedparendichtheid van de Fuut, 
Podiceps cristatus (L.), per 100 ha open 
water in 1966 en 1967. 

Zwitserland (1)? In het Meer van Genève 
bij Villeneuve-Les Grangettes vond men bv. 
op een oeverstrook van 4000 m 300 a 500 
nesten en op de Neuenburger See op een 
traject van 500 m 20 a 30 nesten. Helaas 
wordt hier niet bij vermeld hoe breed die 
oeverstrook is. Het staat echter wel vast dat 
de laatste twee voorbeelden vrijwel steeds 
betrekking hebben op een min of meer ab
solute maximum dichtheid van het aantal 
nesten in een zeer specifiek nestelbiotoop, 
dat steeds een gedeelte vormt van een wa
ter- en oevercomplex dat meestal veel gro
ter is en in zijn geheel door een broedpo
pulatie van Futen wordt benut, dus voor de 
balts- en paringsceremonie en als foerageer
gebied en nestelgebied. 
In dit licht bezien hebben wij onderzocht 
hoe groot of klein het absolute „geïsoleer
de" minimum areaal is, waarbinnen 1 futen-
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Fig. 4. Procentuele verdeling van de dichtheid van een aantal broedparen per 100 ha 
water (incl. nestelbiotoop) in gebieden van verschillende grootte-klasse. (N.B. De getallen 
boven de kolommen betreffen het aantal waarnemingen). 

paar nog tot broeden kan komen. Met an
dere woorden: is het mogelijk dat een „ge-
isoleerde" plas met voldoende voedsel en 
dekking van bv. 1 ha of kleiner één of meer 
futenbroedparen kan herbergen? In de litte
ratuur vonden wij hiervan één enkel voor
beeld. 
Suetens (9) vermeldt, dat eens in een meer
tje in Ierland van slechts 15 bij 12 m 29 
paren van Fuut en Dodaars hebben gebroed. 
Aangezien nadere bijzonderheden niet ge
noemd worden, achten wij de juistheid van 
deze gegevens zeer twijfelachtig. Waarschijn
lijk is hier sprake van een klein meertje dat 
een onderdeel vormt van een groter piassen
en merencomplex. Glutz von Blotzheim (1) 
noemt als kleinste oppervlakte een meertje 
bij Bern van 9000 m̂ -' waarop l broedpaar 
voorkomt, terwijl Withcrby (14) in Enge
land spreekt over geïsoleerde plassen van 
minimaal 1,5-2,5 ha. In Nederland blijkt 
de kleinste geïsoleerde oppervlakte waarop 
nog Futen broeden ca. 1 ha te zijn als deze 
plassen tenminste een ronde of ovale vorm 
hebben. Bij langgerekte vormen is het mi
nimum broedareaal ca. 8000 m2 op enkele 
poeltjes in Friesland en hier en daar op kol

ken, wielen e.d. langs onze grote rivieren. 
Er bestaat dus een relatie tussen de dicht
heid van het aantal broedparen en de opper
vlakte open water inclusief het nestelbio
toop. In ruim 170 min of meer geïso
leerde plassen, meren e.d., variërend in 
grootte tussen < 10 ha en > 1000 ha, 
bleek de dichtheid van het aantal broedpa
ren omgerekend op 100 ha open water zeer 
verschillend te zijn. In ruim 53% was ze 
10-100, in 30% 3-10, in 11% 2-3 en in 
6% minder dan 1 broedpaar/100 ha open 
water. Betrekken wij hierin bovendien een 
grootte-klasseverdeling van de gebieden af
zonderlijk, dan blijken de hoogste dichthe
den (20-100 brp./100 ha) procentueel meer 
voor te komen, naarmate de „geïsoleerde" 
oppervlakte water van plassen en meren 
kleiner wordt. De kleinste dichtheden ( < 3 
brp./100 ha water) nemen procentueel ge
zien juist af en komen blijkbaar niet voor 
in gebieden die kleiner zijn dan 50 ha. De 
hoogste dichtheden komen daarentegen niet 
voor in gebieden van meer dan 1000 ha. 
Opvallend is de tussenpositie van dichtheden 
variërend tussen 10 en 20 broedparen per 
100 ha water en in zekere mate ook de 
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dichtheid variërend tussen 3 en 10 broed
paren. Dergelijke waarden treft men vooral 
aan in gebieden van 50 tot 250 ha, maar 
minder naarmate de oppervlakte water ge
ringer is dan 50 ha of meer dan 250 ha. 
In absolute zin is het dus zo, dat plassen 
van 10 ha en minder indien deze een futen
bestand hebben, altijd de hoogste popula
tiedichtheden vertonen, nl. 10-100 broed
paren per 100 ha water. Bij plassen vallen
de in de grootte-klasse van 11-50 ha komt 
de hoogste dichtheid nog steeds het meeste 
voor, hoewel een lagere dichtheid van 3-10 
broedparen met 30% vertegenwoordigd is. 
Bij plassen en meren van 51-250 ha is het 
vooral de dichtheid van 3-10 broedparen 
(44%) en in iets mindere mate de dichtheid 
van 10-100 broedparen (36%), die het 
meest wordt aangetroffen; bovendien treft 
men hier, vooral op meren van 100-250 ha 
reeds dichtheden aan van < 3 broedparen 
per 100 ha water. Bij grotere meren
en plassengebieden (251-1000 ha) komt ver
houdingsgewijs de grootste dichtheid (10-
100 brp./100 ha) minder en de geringste 
dichtheid ( < 3 brp./100 ha) meer voor, 
terwijl gebieden vallende in de grootte-klas
se van > 100 ha, nooit meer dan 3 broed
paren per 100 ha water tellen. De staaf-
grafiek geeft van het bovenstaande een dui
delijk beeld (fig. 4). 

Uit het voorgaande betoog is nu duidelijk 
geworden dat de Nederlandse futenbroedpo-
pulatie anno 1968 in vergelijking met die 
van andere Europese landen bijzonder hoog 
is. In geen enkel Europees land waarvan de 
totale broedpopulatie bekend is, is de ge

middelde dichtheid per km- zo hoog als in 
ons land. Uiteraard moet als belangrijkste 
reden hiervan genoemd worden, de ruime 
gevarieerdheid van de specifieke futenbio
topen en de grote oppervlakten, die deze ge
bieden in Nederland innemen. Niet alleen 
als broedgebied voor de Fuut, maar ook 
voor vele andere moeras- en watervogels 
zal er blijvend naar gestreefd moeten wor
den, deze terreinen zoveel mogelijk te be
schermen. Vooral de nog steeds toenemende 
waterrecreatie veroorzaakt zeer veel veront
rusting, waardoor onnodig veel broedsels 
verloren gaan. 

Momenteel heeft de Fuut hier ogenschijn
lijk nog weinig nadelige gevolgen van 
ondervonden, althans in gebieden met een 
„geringe" recreatiedruk. De vraag doet zich 
echter voor hoe groot deze druk kan zijn, 
waarbij een broedpopulatie zich nog redelijk 
kan handhaven. In elk geval is het reeds zo, 
dat bv. op het Kinselmeer bij Amsterdam 
geen enkele Fuut meer tot broeden komt. 
Op het Uitgeestermeer en op sommige plaat
sen in de Kop van Overijssel komt de soort 
nog wel tot broeden, maar brengt daar wei
nig of veel minder jongen groot dan elders 
gemiddeld normaal genoemd kan worden. 
De soort heeft waarschijnlijk een zeer groot 
aanpassingsvermogen, hoewel als nestelbio
toop beschermde en rustige „uithoeken" een 
essentiële noodzaak zullen blijven. En al 
broedt de Fuut dan steeds meer in de vij
vers van stadsparken zoals in Rijswijk, Den 
Haag en Schiedam, we geloven niet dat in 
de toekomst in andere steden deze vogel een 
normale verschijning zal worden. 

Summary: The population density of breeding pairs of the Great Crested Grebe. Podiceps cristatus 
(L.), is discussed. 
Figure 2 gives an idea of the density per 1000 km2 in some countries of Europe. During the last 
few years the number of breeding pairs was at least 3500-3700 in the Netherlands, about 2300 in 
Great-Britain, approx. 500 in Ireland, approx. 50 in Norway, 60-70 in Belgium. 2200-2500 in Den
mark, 5000 in Finland, approx. 3000 in Sweden and none in Luxemburg. 
More details about the density of the number of breeding pairs in each province of the Netherlands 
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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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