
Zoogdieren en hun predatoren in het nieuwe 
Lauwerszeeoebied 

(vervolg) 

AREND TIMMERMAN Azn. 
Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Bericht nr. 25 

De beschreven snel groeiende populatie 
Veldmuizen moest wel ongeveer gelijktijdig 
een toename van het aantal predatoren ten 
gevolge hebben. Roofvogels en uilen, die dit 
kleine zoogdier als hoofdvoedsel eten, namen 
sterk in aantal toe. De uitzonderlijk snel 
groeiende populatie Veldmuizen bood hun 
een enorme voedselbron. Vóór de afsluiting 
van de Lauwerszee, toen de Veldmuizen 
nog ontbraken, werden deze vogels er alleen 
tijdens de trekperioden waargenomen. De 
aantallen per soort per maand bedroegen in 
die tijd zelden meer dan 2 a 3 exemplaren. 
Met de komst van de Veldmuizen versche
nen in toenemend aantal Torenvalken (Fal-
co tinnunculus) en Blauwe kiekendieven 
(Circus cyaneus), hetgeen duidelijk uit de fi
guren 9 en 10 is af te lezen. Vergelijken we 
de toename van deze twee soorten met de 
tweejarige veldmuispopulatie-curve in fig. 2 
dan is de verklaring gemakkelijk te vinden. 
Buizerd (Buteo buteo) en Ruigpootbuizerd 
(Buteo lagopus) laten hetzelfde beeld zien, 
al zijn de aantallen aanmerkelijk lager (tabel 
1). De Bruine kiekendief (Circus aerugino-
sus), heel vroeger broedvogel op de Lau-
werszeekwelders, overzomerde er in 1970, 
evenals een wijfje van de Grauwe kiekendief 
(C. pygargus). Waarnemingen van Steenui
len (Athene noctua) en Kerkuilen (Tyto al
ba) zijn er maar enkele. Beide soorten broe
den rondom de Lauwerszeepolder. Vaker 
dan de enkele waarneming doet vermoeden, 
zullen ze er hun nachtelijk emplooi hebben 

gevonden. 
Een kerkuilenpaar dat in 1970 drie legsels 
had in een boerderij vlakbij de Lauwerszee-
dijk, getuigt hiervan. Op de Zoutkamper
plaat broedde in 1970 zelfs een Torenvalk 
op de grond. 
In hetzelfde jaar werden ook de eerste nes
ten van de Velduil (Asio flamnwus) gevon
den. Naar nauwkeurige inventarisaties uit
wezen, hebben er in het gehele gebied 13 
paren gebroed. Alle paren brachten twee 
broedsels groot (fig. 11). Het aantal uitgevlo
gen jongen zal tussen de 117 en 156 gelegen 
hebben (bij een gemiddelde van 6-7 uitge
vlogen jongen uit het eerste broedsel en 3-5 
uit het tweede). In fig. 12 is voor 1969 en 
1970 het hoogste aantal Velduilen per 
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Fig. 9. Maandgegevens (max. aantal van 
meestal 2, soms 3 excursies) van de Toren
valk (Falco tinnunculus) in de Lauwerspol-
der. 
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Tabel 1. Maximum maandaantallen van enige roofvoge's in de Lauwerspolder. 

Maand j . f. m. a. m. 

Buizerd — — 1 — — 
(Buteo buteo) 1 3 3 — — 

Ruigpootbuizerd — — — — — 
(Buteo lagopus) 3 2 — — — 

Bruine kiekendief — — — 3 1 
(Circus aeruginosus) •— — — 4 6 

Grauwe kiekendief — — — — — 
(Circus pygargus) — — — — 1 

maand, waargenomen langs een vaste route 
in de polder, weergegeven tezamen met het 
aantal (lijn AB) dat volgens onze broedge-
gevens in 1970 aanwezig moest zijn. Gezien 
het biotoop waarin Velduilen zich plegen op 
te houden en hun onopvallende leefwijze, is 
een waargenomen aantal van maximaal 30% 
van het totaal niet zo vreemd. De opvallen
de daling van het aantal in oktober werd ver
oorzaakt door het uitzwermen van waar
schijnlijk vooral jonge vogels. Terugmeldin
gen van de door ons geringde nestjongen en 
waarnemingen rondom het gebied bevestigen 
dit en doen vermoeden dat de eerste Veld
uilen begin september de polder verlieten. 
Eind september werd zelfs een exemplaar 
teruggemeld uit Midden-Frankrijk! De groot
ste aantallen Velduilen werden 's ochtends 
vroeg in september gezien, zittend op beton
nen paaltjes langs de weg Nittershoek-Zout-
kamp. Op één ochtend zelfs 45 exemplaren, 
die Veldmuizen vingen in de korte dijkvege-
tatie. Kennelijk waren de muizen op deze 
plaats gemakkelijker te vangen dan in 
de lange spiesmelde-roodzwenkgrasvegetatie 
op de platen van de kwelders. Niet alleen 
de Velduilen profiteerden van de migreren
de Veldmuizen. Op de kale of licht begroei
de platen werden veel Veldmuizen gevan
gen door de Kokmeeuwen (Lams ridibun-
dus) die juist in die tijd jongen hadden op 
de Pompster- en Zoutkamperplaat. De mui
zen waren hier een gemakkelijke prooi. Dat 
ook van de zoogdieren predatoren van de 

j. j. a. s. o. n. d. v/h jaar 

1 2 1 1969 
— — — — 4 4 6 1970 
— — — — — 3 2 1969 
— — — — — 3 3 1970 
— — 1 4 — — — 1969 
9 9 12 4 — — — 1970 
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Veldmuizen niet lang op zich lieten wach
ten, is niet te verwonderen. De Wezels (Mus-
tela nivalis), niet onbekend van vóór de af
sluiting, bleken in het gehele gebied in 1969 
nog nauwelijks voor te komen. Hermelijnen 
(Mustela erminea) werden dat jaar, evenals 
daarvóór, niet waargenomen. In 1970 profi
teerden beide soorten mee van de zeer grote 
aantallen Veldmuizen. Zowel in het zuide
lijke als in het oostelijke deel van de polder 
werden ze in toenemend aantal gesignaleerd 
en gespeurd in de natte slenken. Wezels wa
ren waarschijnlijk in groter aantal aanwezig 
dan Hermelijnen, doch het juiste aantal was 
moeilijk in dit gebied vast te stellen. Eind 
december 1970 werd er tevens een Vos 
(Vulpus vulpus) gespeurd, die op 2 januari 
1971 aan de noordoostkant werd gezien. 
Naar later, aan de hand van de sneeuw-
sporen bleek, betrof het één exemplaar dat 
in de polder verbleef. 

Naast predatoren verschenen na het droog
vallen van de platen eveneens vele andere 
zoogdieren in de Lauwerspolder. Behalve 
Veldmuis en Wezel verbleven vóór de af
sluiting, veelal slechts incidenteel, Bosspits-
muizen (Sorex araneus), Bruine ratten (Rat-
tus norvegicus) en Hazen (Lepus europaeus) 
op de buitendijkse gronden in de Lauwers
zee. Mollen (Talpa europaea) waren vóór 
1969 uitsluitend bekend van de Lauwerszee-
dijk en tot op heden zijn van deze soort in 
de polder zelf geen activiteiten waargeno
men. Hoewel de Bosspitsmuis eveneens, vóór 
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Fig. 10. Maandgegevens (max. aantal van 
meestal 2, soms 3 excursies) van de Blauwe 
kiekendief (Circus cyaneus) in de Lauwers
polder. 

de afsluiting, alleen van de Lauwerszeedijk 
bekend was, moet het niet uitgesloten wor
den geacht dat de soort, evenals de Veld
muis, soms op de hoogste kwelderdelen voor
kwam. In 1969 werden geen Bosspitsmuizen 
waargenomen; in 1970 werd een exemplaar 
op de Vierhuizerkwelder gezien en een dood 
exemplaar op het dijkje van het poldertje 
voor de Fompsterplaat gevonden. In het 
grondnest van de Torenvalk op de Zout
kamperplaat werden tevens resten van deze 
soort aangetroffen! Zeker een deel hiervan 
zal aangevoerd zijn van buiten de Lauwers
polder. Daarentegen werden in geen van de 
velduilnesten bosspitsmuisresten aangetrof
fen! De Velduilen joegen gedurende het 
broedseizoen niet buiten de polder! Bruine 
ratten kwamen vóór de afsluiting alleen voor 
in de Zoutkamperhaven en bij de sluis. Ze 
leefden daar voornamelijk van vis- en gar-
naalafval. In 1969 werden nog geen dieren 
van deze soort in de Lauwerspolder opge
merkt. Voor het eerst vonden we in februari 
1970 sporen van Bruine ratten op de Zout
kamperplaat en in december ook op de 
Fompsterplaat. Tot nog toe komt deze soort 
alleen in het zuidelijke deel voor. Vroeger 

werden buiten het jachtseizoen nauwelijks 
Hazen op de kwelders van de Lauwerszee 
gezien. Volgens enkele omwonende jagers 
werden er destijds nooit jongen geworpen. 
Na de afsluiting vertoefden zeker 3-6 exem
plaren in het gehele gebied. Zowel op de 
Vierhuizerkwelder als op de Pompster- en 
Zoutkamperplaat werden in mei 1970 voor 
het eerst jonge Hazen waargenomen. In het 
najaar van 1970 had de Lauwerspolder een 
hoge hazenstand. 

Een nieuwe soort voor het gebied is de 
Dwergmuis (Micromys minutus). Het eerste 
exemplaar werd begin 1970 dood aangetrof
fen in het huisje van het Laboratorium voor 
Plantenoecologie van de Universiteit van 
Groningen op een plaat voor Zoutkamp ten 
noordoosten van de Zoutkamperril. In juli 
1970 waren de Dwergmuizen aanwezig op de 
Fompsterplaat, hetgeen werd bevestigd door 
de vondst van een nest met jongen. In het 
koolzaad op de Vierhuizerkwelder werden 
zelfs drie nesten aangetroffen. Alleen op de 
Vierhuizerkwelder zijn incidenteel Konijnen 

Fig. 11. Een velduil-legsel (tweede broedsel) 
in een Spartina-veldje op de Zoutkamper
plaat. 

118 



(Oryctolagus cuniculus) gesignaleerd. Het 
eerste exemplaar werd begin juli 1970 op 
een mosselbank voor deze kwelder gezien. 
Van de grotere zoogdieren werd op dezelfde 
plaats, eveneens in juli 1970, een Ree (Ca-
preolus capreolus) waargenomen. Een twee
de waarneming dateert uit november. Dit 
was op de strook tussen de Pompster- en de 
Zoutkamperplaat. 
In het voormalige Lauwerszeegebied lagen 
altijd tijdens laagwater Zeehonden (Phoca 
vitulina) op de drooggevallen platen. Direct 
na de afsluiting verbleven er tenminste 11, 
volgens sommige berichten maximaal 25 
Zeehonden in het Lauwersmeer. In juli en 
augustus 1969 trad plotseling sterfte op, 
zelfs zodanig dat niet meer dan een paar 
dieren overbleven. In februari 1970, toen 
het gehele meer dichtgevroren was, waren 
er geen Zeehonden meer aanwezig. In april 
werden weer 2 en later 4 exemplaren waar
genomen. In januari 1971 was het meer op
nieuw dichtgevroren en ontbrak ieder spoor 
van Zeehonden. Het staat vrijwel vast dat de 
dieren, via de dijk, uit de Waddenzee naar 
het Lauwersmeer komen. 
De op het oude land rondom de Lauwers
polder voorkomende Egel (Erinaceus euro
paeus), Bunzing (Putorius putorius), Woel
rat (Arvicola terrestris) en Bosmuis (Apode-
mus sylvaticus) (2) zijn nog niet waargeno
men in de nieuwe polder, maar zijn daar 
zeker binnen afzienbare tijd te verwachten. 
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Fig. 12. Maandgegevens (max. aantal van 
meestal 2, soms 3 excursies) van de Velduil 
(Asio flammeus) vergeleken met het aan de 
hand van broedgegevens berekende aantal 
(AB). 

In dit artikel zijn enige waarnemingen van 
het Laboratorium voor Plantenoecologie van 
de Rijksuniversiteit van Groningen (Drs. 
W. Joenje en Drs. J. J. D. Hofman) ver
werkt. 

Summary. On the 23id of May 1969 the damming-up of the Lauwerszee, formerly within bounds of 
the Waddenzee, became a fact. The immigration of mammals into this formerly saline environment 
was studied during the years 1969 and 1970. Especially the population of the Common Vole (Micro-
tus arvalis) developed very rapidly here, due to lack of a barrier between this new polder and the 
orginally agrarian coastal area. Exceptional ecological factors of this territory contributed to a maxi
mum growth of the population of Common Voles within two seasons (fig. 2), details of which are given 
(fig. 3, 4 and 7). 
When in April 1970 the former saltings were wholly occupied, the Voles migrated to the musselbanks 
behind them and back to the agrarian area. The distances covered by the Voles, coming from the sal
ting via the bare or sparcely overgrown muddy flats to these musselbanks, mostly numbered 2-4 kilo
meters, which is more than seemed possible for this species. 
Only in the end of the summer of 1970 the number of Voles diminished strongly as a result of agra-
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rian ativities on greater parts of the former saltings, heavy rains and shortage of food, these last two 
factors being the cause of their total disappearance from the musselbanks (fig. 8). It is evident that this 
development is not to be compared with the one described by Bakker and Van der Zweep (1) and Van 
Wijngaarden and Lensink (5;6) for the Usselmeerpolders. 
Reaction of predators on the large numbers of Voles is described (fig. 9, 10 and 12; table 1) of which 
especially the appearance of the Short-eared Owl (Asio flammeus) is spectacular. Absent in 1969 this 
species was present in 1970 with 13 pairs, all hatching 2 clutches of eggs (fig. 11). One Kestrel (Falco 
tinnunculus) nested on the ground. 
Finally the mammals in this new territory are discussed. Between May 1969 and December 1970 the 
following 11 species were noted, of which the first five species were present before 1969: Sand Seal 
(Phoca vitulina). Weasel (Mustela nivalis). Brown Hare (Lepus europaeus). Brown Rat (Rattus norvegi
cus), Common Shrew (Sorex araneus), Common Vole (Microtus arvalis). Stoat (Muslela erminea), Fox 
(Vulpus vulpus). Roe (Capreolus capreolus). Rabbit (Oryctolagus cuniculus) and Harvest Mouse (Mi
cromys minutus). Hedgehog (Erinaceus europaeus\ Polecat (Putorius putorius), Vole-Rat (Arvicola ter
restris), Longtailed Fieldmouse (Apodemus sylvaticus) as well as the Mole (Talpa europaea), now living 
in the agrarian area or on the old dike, are to be expected in the new polder before long. 
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Vragen en korte mededelingen 
Een uitzonderlijk grote mocrasslak (Viviparus con
tectus). In de Wijde Aa bij Hoogmade trof ik op 
2 september 1970 een ronddrijvend leeg slakkehuis 
aan van de Scherpe moerasslak, Viviparus contec
tus (Millet), van grote afmetingen. De hoogte van 
het huisje is 51 mm, de breedte 36,7 mm. 
Het recente boekje over de Zoetwatermollusken 
van Nederland (1965) van E. F. de Vogel en A. W. 
Janssen geeft de volgende afmetingen: hoogte tot 
45 mm, breedte tot 34 mm. 
Het is niet onmogelijk, dat we te maken hebben 
met een geval van reuzengroei ten gevolge van 
parasitaire castratie. Aangezien het hier de vondst 
van een leeg slakkehuis betreft is dit niet meer uit 

te maken. 
In de Nederlandse litteratuur die ik door kon le
zen, trof ik slechts één andere vondst van een reu-
zenmoerasslak. J. Frentrop vermeldt in 1964 een 
Viviparus conlectus met een hoogte van 55 mm 
uit de Lijmers (De Levende Natuur 67: 231). 
Ook bij deze vondst is het niet uitgemaakt of pa
rasitaire castratie inderdaad de oorzaak was van 
de reuzengroei. 
Het is dus zaak dieren van een dergelijke grootte 
eens anatomisch te onderzoeken. 
Leiderdorp, 
Laan van Ouderzorg 135. 

G VAN DER VELDE. 
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