
De marterachtigen

In de familie van de mar 
terachtigen bestaan er 
enorme verschillen in li- 
chaamsgrootte. Marterach 
tigen hebben vrij korte 
poten voor zo’n slank en 
lenig lichaam. Ze behoren 
tot de “halfzoolgangers”. 
Marterachtigen hebben 
klauwen die ze niet kunnen 
intrekken. Uiteraard heb 
ben ze het karakteristieke 
roofdierengebit, met grote 
hoektanden en puntige 
kiezen.
Vijanden houden ze op 
afstand door de afstotende 
geur van de “stinkklieren” 
bij de anale opening. Dat 
“werktuig” gebruiken ze 
ook om hun territorium af 
te bakenen.
Marters kennen ogen 
schijnlijk geen angst. Ze 
nemen bijna nooit een af 
wachtende houding aan 
maar vallen onmiddellijk 
aan.

Marterachtigen zijn nu in 
alle continenten te vinden, 
vroeger kwamen ze niet 
voor in Australië. Naast de 
boommarter, de steenmar 
ter, de bunzing, de das, de 
otter, de wezel en de her 
melijn, zijn er buiten ons 
land nog de veelvraat, de 
sabelmarter, de gestreepte 
bunzing in Zuid-Afrika, en 
de vismarter. Bunzing met prooi
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Grafische voorstelling van onze 
marterachtigen (ook volgens 
grootte)

1. Wezel (mustela nivalis)
2. a. Hermelijn (winterkleed)

b. Hermelijn (zomerkleed) 
(mustela erminea)

3. Nerts (mustela vison)
4. Bunzing (mustela putorius)
5. Steenmarter (martes foina)
6. Boommarter (martes martes)
7. Otter (lutra lutra)
8. Das (meles meles)
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De bunzing
Klasse: zoogdieren 
Orde: carnivora (roofdieren) 
Familie: mustelidae (marterachtigen) 
Soort: mustela putorius 
Bunzing, putois, litis, polecat

Het spreekwoord “stinken als een 
bunzing" en benamingen zoals 
“stinkbunzing” plaatsen dit vlees 
etend zoogdier niet bepaald in een 
fraai daglicht. Ondanks de onwel 
riekende eigenschap is de bunzing 
een moedig en fervent jager en 
speels van aard. De bunzing is klei 
ner dan een konijn, maar hij is wel 
in staat om een haas te doden.

Verspreiding
De bunzing komt voor in de 
meeste landen van Europa: van de 
Oeral in Rusland en het zuiden van 
Noorwegen, Zweden en Finland 
tot in het noorden van Marokko.

De bunzing komt echter niet voor 
in Ijsland, Ierland, Bulgarije, Al 
banië, Griekenland en enkele ei 
landen van de Middellandse Zee. 
Oostwaarts wordt de bunzing ver 
vangen door de steppebunzing.

Uiterlijke kenmerken

De bunzing heeft een langgerekte 
lichaamsbouw. De rammen kun 
nen tot 1,5 kilo zwaar worden, 
de moeren wegen meestal iets min 
der.
De lengte kan tot ongeveer veertig 
centimeter oplopen, exclusief de 
staart die tot twintig centimeter 
lang kan worden.
De vacht bestaat uit korte, gele 
onderkassen en lange, donker 
bruine, glanzende dekharen. De 
flanken en de buik zijn meestal wat 
lichter dan de rug. De kop ver 
toont het typische witte masker. 
De bunzing is een echt nachtdier. 
Daarom zien wij hem niet dikwijls. 
We moeten ons vaak tevreden stel 
len met hetgeen hij op z’n 
nachtelijke tochten heeft achterge 
laten.
Het verharen van de wintervacht 
gebeurt in de maanden mei en 
juni. De winterpels is langharig

met een geelachtige ondervacht 
aan de bovenzijde. De zomerpels 
is veel korter en donkerder met 
een roestbruine vacht. De witte 
aangezichtsvlekken komen bij die 
ren met een wintervacht het duide 
lijkst tot uiting. Over de middellijn 
van de buik loopt een roestbruine 
streep. De kin en de snuit zijn, op 
de glanzende zwarte neus na, geel 
achtig wit. Het geel gaat over de 
neusrug in een boog over het oog 
naar een gele vlek achter het oog. 
Bij het kleinere wijfje is het geel 
bleker dan bij het mannetje, soms 
bijna wit. De anaalklieren ver 
spreiden een walgelijke urinegeur.

Levenswijze
Hoewel de bunzing merkelijk gro 
ter is dan de hermelijn, is hij niet 
zo schadelijk, want hij is de ware 
ratten- en konijnendoder. Zijn 
beet is ook krachtiger en als hij 
zich eenmaal heeft vastgebeten, 
moeten we hem lossen of doden 
voordat we zijn muil kunnen ope 
nen. Vliegend wild lust hij ook, 
hoewel zijn minder snelle sprong 
dikwijls te laat komt. Vooral zwak, 
ziekgeschoten en jong wild wordt 
zijn prooi.
De bunzing jaagt vooral ’s nachts. 
Soms gaat hij ook in de late namid 
dag al op jacht naar ratten en ko 
nijnen.
We ontmoeten de bunzing overal, 
zelfs midden in een stad zou hij 
zich thuis voelen, als de mens hem 
daar zou dulden. Vooral in steden 
waar veel kanalen en grachten 
zijn, zou hij heel nuttig kunnen

Typische houding van de bunzing
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zijn. Hij zou de steden vlug van 
hun duizenden vieze grote bruine 
ratten (rattus norvegicus) kunnen 
verlossen.
Bunzings leven meestal in holen 
die ze zelf graven; vaak zullen ze 
zich echter ook tevreden stellen 
met konijneholen.
De bunzing is een cultuurvolger: 
hij past zich aan aan de mens en 
woont onder houtstapels, hooiber 
gen, e.d. in de nabijheid van de 
menselijke nederzettingen. Ook 
zijn prooi zoekt hij dichtbij de 
mensen: in de voorraadschuren 
vindt hij immers ratten en muizen 
bij de vleet. De bunzing is een soli 
tair levend dier.
’s Nachts zien we soms de heldere 
iriserende ogen van een bunzing 
opflikkeren in het schijnsel van de 
autolampen langs de boorden van 
sloten, waar hij de ratten achter 
volgt of ook als hij bij regenachtig 
weer kikkers gaat verslinden die 
onder de banden van auto’s zijn 
verpletterd.

Tijdens de wintermaanden zoekt 
hij stallen en schuren op als hij zin 
heeft in eieren of kippevlees. Men 
beweert dat hij adders doodt en 
imuun is voor hun beten. Vissen 
kan een bunzing ook en adders en 
andere slangen kan hij met een 
beet in de nek spoedig onschade 
lijk maken. Hij lust ook honing en 
vruchten.

De bunzing is niet zo kwaadaardig 
en bloeddorstig als de wezel en de 
hermelijn. Voor grotere dieren is 
hij niet bang: katten, honden en 
otters is hij soms te vlug af. Alleen 
de gespecialiseerde bunzinghond 
kan hij niet de baas.

“Zolang het hart van een bunzing 
klopt is hij niet dood”: een bunzing 
is zeer taai en van de ergste kwets 
uren kan hij herstellen. Als een kat 
zeven levens heeft, dan heeft een 
bunzing er dubbel zoveel. In uiter 
ste nood maakt hij gebruik van zijn 
stinkklieren. In ons land is alleen 
de vos de natuurlijke vijand van de 
bunzing.

Voortplanting
De bunzing paart in maart en 
werpt na veertig tot vijfenveertig 
dagen drie tot zes blinde jongen in 
een warm en droog nest, dat we 
in een holle boom, een konijne-

pijp, onder een houtopslagplaats 
of op een hooizolder kunnen vin 
den. Er zijn zelfs worpen van acht 
à negen jongen ontdekt. De jon 
gen worden drie maanden lang 
verzorgd. Daarna gaat de familie 
uit elkaar en ieder zoekt in de 
maanden augustus en september 
een plekje om te overwinteren. Op 
dat ogenblik zijn er veel bunzingen 
onderweg en worden zij dus vaak, 
zij het veelal indirect, b.v. door 
hun sporen, gesignaleerd.
De jongen kunnen tam gekweekt 
worden, maar zodra ze groot zijn,
vergrijpen ze zich aan de dieren
van het erf.

Tandformule
3 1 3  1

3 1 3  2

Behalve de schedel kan ook het 
genisbeen of zgn. baculum jonge 
diertjes van volwassen individuen 
helpen onderscheiden.
Mannelijke bunzingen zijn niet al 
leen groter, maar ook zwaarder 
dan de wijfjes.

De gevreesde stinkklieren bestaan 
uit twee boonvormige orgaantjes 
die een crème-achtige muskus 
substantie afscheiden. Onder deze 
vorm stinkt muskus verschrikke 
lijk, maar dames stellen dezelfde 
stof in verdunde toestand als par 
fum ten zeerste op prijs. De 
stinkklieren zijn het middel om het 
territorium af te bakenen, daarbij 
drukt de bunzing het achterlijf 
tegen de grond. Een typische 
woonplaats van de bunzing kan 
moeilijk aangeduid worden, het 
habitat is zeer variabel. Als de 
bunzing erg bang is, spuit hij de 
vloeistof uit de stinkklieren in een 
reflexbeweging naar de aanvaller.

De bunzing werd (en wordt?) 
nogal eens vervolgd, ongetwijfeld 
omwille van zijn moordzuchtig ge 
drag. Zoals de kat doodt de bun 
zing ook als hij geen honger heeft. 
Verhalen over een slapende bun 
zing midden in het kippenhok 
waar hij een ware ravage aan 
richtte spreken boekdelen. Uitge 
put door het jagen en moorden in 
een kleine ruimte vol bewegende
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prooien valt hij dan temidden van 
zijn slachtoffers in slaap. Zo’n ge 
drag is zuiver reflexmatig: van 
zodra de kat of de bunzing iets zien 
bewegen, moeten zij het vangen.

De bewegingen die tot het vangre- 
sultaat leiden worden als vanzelf 
in gang gezet en zijn niet door 
enige wil te stoppen. Een kat die 
net een voerbakje heeft leeggege 
ten, kan helemaal geen honger 
meer hebben. Zij zal het gevangen 
vogeltje niet opeten, de prikkel om 
te jagen verdwijnt en ze laat de 
prooi los. Als de prooi dan maar 
stil blijft liggen, is er niets aan de 
hand, maar zodra de prooi be 
weegt, begint het hele proces op 
nieuw. Wij bestempelen dat als 
een zinloos en moordlustig spel. 
Dat getuigt echter van menselijke 
kortzichtigheid en van een misken 
ning van de evolutie. Slechts onder 
onnatuurlijke omstandigheden is 
zo’n gedrag zinloos, in de natuur 
is een dergelijk reflexmatig gedrag 
echter functioneel.

De rol van de bunzing en andere 
predatoren in de natuur is van we 
zenlijk belang, ook voor de prooi- 
populaties. De bunzing aast vooral 
op kleine en middelgrote zoogdie 

Prent en uitwerpselen

ren. In het algemeen verwijderen 
predatoren slechts overtollige die 
ren, ze zijn nauwelijks in staat de 
aantallen in de prooipopulaties te 
decimeren. Ze prederen net vol 
doende om de prooipopulatie 
weer met de mogelijkheden die de 
biotoop ter plekke biedt, in over 
eenstemming te brengen. De on 
derlinge concurrentie in de prooi 
populatie vermindert daardoor, 
wat dan weer via een betere voe- 
dingstoestand en minder gefru 
streerd sociaal gedrag (bij hoge 
dichtheden!) leidt tot een gezon 

dere populatie van prooidieren. 
Daarom is het belangrijk predato 
ren, en ook de bunzing, te bescher 
men. In de eerste plaats door de 
specifieke biotoop in stand te hou 
den. In dat kader moeten we altijd 
de resultaten van onderzoek naar 
de voedingsgewoonten van preda 
toren, b.v. maagonderzoek, 
beoordelen. Ook als daaruit blijkt 
dat één bunzing per jaar vijf kilo 
eieren eet (drie procent van vijf 
honderd gram per dag, gedurende 
driehonderd vijftig dagen). Als we 
de periode waarin eieren in het 
veld aanwezig zijn, op drie maan 
den schatten, zou elke bunzing per 
dag een eendeëi, twee fazanteëie 
ren of een stuk of twintig-dertig 
eieren van kleine zangvogels aan 
het voortplantingspotentieel ont 
trekken. Toch is een conclusie 
over de invloed van de bunzing op 
de prooi slechts gewettigd, als ook 
die prooipopulaties aan een gron 
dig onderzoek onderworpen zijn.

Het is wel het overwegen waard 
om de jacht voor een korte pe 
riode, b.v. in februari en maart, te 
openen. Ook hier mag men niet 
over één nacht ijs lopen!

De steenmarter
Klasse: zoogdieren 
Orde: carnivora (roof 
dieren)
Familie: mustelidae 
(marterachtigen )
Soort: martes foina 
Steenmarter, fouine, 
Steinmarder, beech 
marten

De steenmarter behoort tot de 
echte marters. Waarschijnlijk 
waren steenmarters en boommar- 
ters van oorsprong gelijk, maar 
door de ijstijd is er een verschil 
lende ontwikkeling op gang geko 
men.
Buiten Groot-Brittannië en de 
Scandinavische landen komt de 
steenmarter in heel Europa voor.

Ook in Azië treffen we ze aan, met 
Indië als ultieme grens. De steen 
marter is altijd een zeldzaam dier 
geweest, dat slechts de laatste 
twintig jaar een merkwaardige toe 
name vertoonde; vooral omdat 
ook de steenmarter een achtervol 
ger geworden is.

Uiterlijke kenmerken
Op het eerste gezicht zouden we 
in het veld een steenmarter met 
een boommarter kunnen verwisse 
len. Maar als we wat beter toekij 
ken, valt ons een wezenlijk ver 
schil in vacht, ondervacht, tanden- 
opbouw en levenspatroon op. De 
tenen en voetzolen zijn bij steen 
marters onbehaard, maar bij 
boommarters zijn ze behaard.

a. haar en kleur
Onder de grauw-bruine tot cacao 
kleurige bovenbeharing zien we bij 
de steenmarters een wit-grauwe 
dichte onderwol. Het meest opval 
lende kenmerk is toch wel de witte 
gegaffelde keelvlek, die tot aan de 
knieën doorloopt. De staart is half 
zo lang als het lichaam en ziet er 
ruig maar gelijkmatig uit. De neus 
is vleeskleurig.

b. grootte en gewicht

ram moer

lichaam 40-50 cm 38-45 cm
staart 25-28 cm 23-26 cm
gewicht 2-2.1 kg 1-1.5 kg

c. schedel en gebit
De schedelvorm is bij de twee mar- 
tersoorten identiek. In de boven 
kaak zijn bij de steenmarter de 
derde premolaren naar buiten af 
gerond en de laatste molaar langs 
de buitenzijde ingekerfd.
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Boommarter

Steenmarter

Geslachtskenmerken
Alleen van op korte afstand kun 
nen we de mannetjes van de moer 
tjes door hun lichaamsgrootte on 
derscheiden. Bij een vluchtige 
veldwaarneming is er nauwelijks 
een verschil merkbaar.

Uitwerpselen
De uitwerpselen zijn acht tot tien 
centimeter lang, 1,2 centimeter 
dik en spits uitlopend. In de uit 
werpselen vinden we resten van 
haren en pluimen. Tijdens de 
zomer vinden we er ook nog pitten 
van bessen en steenvruchten in. 
Steenmarters zijn alleseters.

Prenten
Als ze zich normaal voortbewe 
gen, zijn de prenten paarsgewijs, 
maar bij een wat sneller looppa- 
troon staan de voetzolen drie aan 
drie afgedrukt. Een hazenpatroon 
in het klein wijst op een vlucht in 
hoogste versnelling.

Zintuigen
Reuk en gehoor zijn buitenge 
woon scherp ontwikkeld. Het zicht 
neemt voornamelijk bewegingen 
op.

Geluid
In normale leefomstandigheden 
brengt een steenmarter geen ge 
luid voort, maar komt hij in een 
val terecht, dan horen we een drei 
gend geknor, dat in een gillend ge 
schrei kan overgaan. Spelende 
marters kekkeren, sissen en brom 
men. Tijdens de ranstijd horen we 
een katachtig geschrei.

Levenswijze
Vroeger vonden we steenmarters 
alleen in steengroeven, rommelige 
boerenerven en schuren. Nu zien 
we ze ook in en rond dorpen en ste 
den.
In het bos verdringen ze steeds 
meer de zeldzamer wordende 
boommarters. Soms vinden we 
steenmarters in vosse- en dasse- 
burchten, steenhopen en houtsta- 
pelplaatsen. Ze hebben rustige 
schuilplaatsen nodig.
Steenmarters leven in territoria. 
De grootte van het leefgebied is 
afhankelijk van het voedselaan 
bod; het varieert van vijftig tot vijf 
honderd hectare. Ze plaatsen 
geurvlaggen in hun leefgebied met 
uitwerpselen en vocht uit de 
anaalklier.

Voortplanting
De ranstijd valt in de maanden juli 
en augustus. Zoals zijn neef, de 
das, heeft de steenmarter een ver 
lengde draagtijd. Na ongeveer 280 
dagen werpt het moertje in april 
drie tot vier zeer onderontwik 
kelde blinde jongen, die wel be 
haard zijn. Gedurende acht weken 
worden ze gezoogd. Na veertig 
dagen verlaten ze hun beschuttend 
nest om in de nazomer zelfstandig 
te worden.

Voedsel
Het voedselpatroon is veelzijdig: 
kleine zoogdiertjes, vogeltjes, jong 
wild, reptielen en ook plantaar 
dige kost.

Bijzonder geliefd zijn bessen en 
rijpe steenvruchten. Aas wordt 
enkel in strenge winters aange 
raakt. Steenmarters zijn omnivo 
ren of alleseters.

Vijanden
Alleen de vos en de havik vergrij 
pen zich al eens aan een jonge 
steenmarter. Echte predatoren 
zoals de lynx, de wilde kat, de ade 
laar en de oehoe zijn hier niet meer 
aanwezig.
De mens kan ook op veel manie 
ren de steenmarters in hun voort 
bestaan bedreigen. De belangrijk 
ste menselijke aanslagen op de 
steenmarters zijn:

1. de biotoop vernietiging: ruilver 
kaveling, grootschalige landbouw, 
het verdwijnen van heggen en ver 
vallen boerderijen.

2. verkeer: de vernieuwing van 
het wegennet en vooral de aanleg 
van snelwegen die barrières op 
slaan, waardoor geschikte gebie 
den geïsoleerd geraken. Het aan 
tal verkeersslachtoffers onder de 
steenmarters is vertienvoudigd.

3. recreatie: iedereen wil terug 
een stukje vrije natuur. Dat ver 
oorzaakt een funeste verstoring 
die op sommige plaatsen de fauna 
volledig kan verarmen.

4. de stroperij: voor het prepare 
ren van de balg (vacht van de 
steenmarter). De jacht op de 
steenmarter is in België sinds 1977 
gesloten.
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De boommarter
Klasse: zoogdieren 
Orde: carnivora (roof 
dieren)
Familie: mustelidae 
(marterachtigen )
Soort: martes martes 
Boommarter, martre des 
pins, Baummarder, pine 
marten

In tegenstelling met de steenmar 
ter is de boommarter in heel Eu 
ropa te vinden. In de ijstijd werd 
de boommarter van de steenmar 
ter geïsoleerd, en heeft hij zich 
meer tot een typisch bosdier ont 
wikkeld. De boommarter is ge 
kend als een cultuurvluchter, die 
zwaar gedrukt gaat onder de toe 
name van het aantal steenmarters 
en de bosbouwkundige vernieu 
wingen. Het aantal boommarters 
neemt dan ook gestadig af.

Uiterlijke kenmerken
Uiterlijk lijkt de boommarter op 
een steenmarter, maar die is wat 
kleiner en slanker. Dat kan je al 
leen zien als je dieren in de hand 
houdt.

a. haar en kleur
De flankharen zijn langer en dik 
ker dan die van de steenmarter. 
De voetzolen zijn aan de onder 
zijde volledig behaard, zodat de 
prenten moeilijk zichtbaar zijn. De 
meestal afgeronde keelvlek is 
goudgeel van kleur. Het dekhaar 
is half- tot donkerbruin. De onder- 
wol is geel. De neus is grauw-zwart 
tot zwart.

b. grootte en gewicht

ram moer

lichaam 38-50 cm 40-45 cm
staart 25-28 cm 23-26 cm
gewicht 1.2-1.9 kg 1-1.3 kg

c. schedel en gebit
De schedelvorm is dezelfde als die 
van de steenmarter. De derde pre- 
molaar van het bovengebit is langs 
de buitenzijde ingekerfd; de laat 
ste molaar is naar buiten gewelfd.

Uitwerpselen

Geslachtskenmerken
In de vroege herfst zijn de jonge 
dieren nog herkenbaar aan hun 
grootte, en voor de rest is de ram 
iets groter dan het moertje.

Uitwerpselen
Die lijken precies op die van de 
steenmarter.

Prenten
De prenten zijn gelijk aan die van 
de steenmarter, maar door de be 
haring is het beeld van de voetzool 
heel wat onduidelijker.

Zintuigen
Zoals die van de steenmarter: reuk 
en gehoor zijn buitengewoon 
scherp ontwikkeld. Het zicht 
neemt voornamelijk bewegingen 
op.

Geluid
Dezelfde als bij de steenmarter, 
maar minder frequent.

Levenswijze
De boommarter is een uitgespro 
ken klauterdier, dat zijn prooi, 
vooral eekhoorntjes, zelfs tot in de 
bomen achterna zit. De boommar 
ter houdt zich graag op in boom 

kruinen. In tegenstelling tot de 
steenmarter is hij ook overdag ac 
tief. Als schuilplaats gebruikt hij 
graag boomholtes, horsten van 
roofvogels, nesten van eekhoorns 
en houtstapels. De boommarter is 
dan ook terecht beschermd. Hij 
heeft het moeilijk om zich te hand 
haven. Als echte bosbewoners ver 
kiezen de boommarters gesloten 
bospartijen, die echter met de dag 
schaarser worden.

Voortplanting
Zoals bij de steenmarters. De drie 
tot vijf jonge nakomelingen wor 
den meestal in boomholtes opge 
voed.

Voedsel
Boommarters eten vooral kleine 
zoogdieren : van muizen tot konij 
nen. Als er veel eekhoorntjes 
leven, dan specialiseren ze zich 
daarop. Ze eten ook vogels, hun 
jongen en zelfs hun eieren. Reken 
daarbij nog een veelvoud aan in- 
sekten, amfibieën, bessen en alle 
andere zoete bosvruchten. De 
boommarter is zoals de steenmar 
ter ook een omnivoor, maar hij ap 
precieert toch iets meer vers vlees.

Vijanden
De boommarter heeft dezelfde vij 
anden als de steenmmarter.
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Wezels
Klasse: zoogdieren 
Orde: carnivora (roof 
dieren)
Familie: mustelidae 
(marterachtigen)
Soort: mustela nivalis 
Wezel, belette d’Europe, 
Mauswiesel, weasel

De wezel is het kleinste inheemse 
roofzoogdier, en in onze streken 
het talrijkst onder de marterachti- 
gen. Wezels leven in heel Europa, 
behalve in Ierland.

Uiterlijke kenmerken
De wezel kan qua vorm en grootte 
met het hermelijn worden vergele 
ken. Alleen ontbreekt de zwarte 
staartpunt. Bovendien blijven we 
zels anders dan hermelijnen ook 
na de herfstrui bruin.

a. haar en kleur
De bovenzijde en de staart zijn 
bruinrood. De buik en de binnen 
zijde van de poten zijn wit.

b. grootte en gewicht

ram moer

lichaam 18-23 cm 16-19 cm
staart 4-6 cm 3-5 cm
gewicht 60-120 gr 40-60 gr

c. schedel en gebit
De schedel van een rammetje is 
3,5 cm lang. Het aantal tanden:

De uitwerpselen bestaan uit twee 
millimeter dikke gedraaide faeces, 
die eindigen op een punt en vooral 
op stenen, molshopen en andere 
verhevenheden te vinden zijn.

Geslachtskenmerken
Omdat de rammetjes groter zijn 
dan de moertjes, kunnen we het 
geslacht al van op kleine afstand 
onderscheiden. De ouderdom 
kunnen we onmogelijk bepalen.

Prenten
Een typische paartred, met een 
voetafdruk van 1,3 centimeter lang 
en één centimeter breed.

Zintuigen
De wezel heeft een zeer fijn ge 
hoor en reukvermogen. Het ge 
zicht is goed, maar zal vooral be 
wegende voorwerpen opmerken.

Geluid
Bij gevaar horen we een schel ge 
schrei.

Levenswijze
De wezel laat zich niet gemakke 
lijk zien, hoewel het een dagdier 
is. In de zomer is hij bijzonder ac 
tief en zwerft hij wijd rond. Tijdens 
de wintermaanden verblijft hij 
meer onder de grond in pijpen van 
mollen of muizen. Bij sneeuwweer 
komt hij vrijwel nooit naar buiten, 
zodat we met veel moeite een we- 
zelprent in een sneeuwlandschap 
zullen opmerken.
Als typisch velddier heeft de wezel 
een voorkeur voor droge gebie 
den, zoals heggen, houtwallen en 
droge grachten, maar ook mense 
lijke omgevingen schuwt hij niet.

Voortplanting
De ranstijd valt voornamelijk tij 
dens de maanden februari en 
maart, maar kan over het hele 
voorjaar verspreid voorkomen. Na 
een draagtijd van één maand wor 
den er dan zes tot acht jongen ge 
worpen, die na drie maanden zelf 
standig worden.

Vijanden
Alle dag- en nachtstootvogels, kat 
ten, vossen, marters en hermelij 
nen.

Voedingsgewoonten
Het voedselpakket van wezels be 
staat hoofdzakelijk uit kleine 
knaagdieren. In tachtig procent 
van de uitwerpselen vinden we 
daarvan resten. Van alle kleine 
knaagdieren spant de aardmuis, 
een soort veldmuis, verreweg de 
kroon (zesenveertig procent), met 
op een gedeelde tweede plaats de 
rosse woelmuis (negen procent), 
de bosmuis (tien procent) en de 
woelrat (zestien procent). Van de 
niet-knaagdieren in het voedsel 
van de wezel zijn slechts jonge 
hazen en jonge konijnen van enig 
belang. Hun aandeel in het voed 
sel, gemeten naar het voorkomen 
van resten in de uitwerpselen, 
komt overeen met dat van de woel 
rat (vijftien procent). Spitsmuizen 
(geen knaagdier, maar een insek- 
teneter zoals de mol en de egel), 
vogels en hagedissen worden 
slechts incidenteel bemachtigd 
(vier procent).

We willen er even op wijzen dat 
met name de broedvogelstand in 
het onderzoeksgebied erg laag 
was. Konijnen daarentegen waren 
zeer algemeen. In overeenstem 
ming met het voedselaandeel 
waren aardmuizen de meest alge 
meen voorkomende kleine knaag 
dieren, gevolgd door rosse woel- 
muizen en bosmuizen.
Zeer interessant zijn de verschillen 
in de samenstelling van het menu 
tussen de twee gebieden waarin de 
wezels hoofdzakelijk voorkomen: 
de sparrenaanplant en de kaalslag. 
Jonge konijnen komen veel vaker 
voor in het voedsel van wezels die 
de aanplant bewonen dan in het 
voedsel van wezels die op de kaal 
slag gehuisvest zijn (respectieve 
lijk eenentwintig en zes procent). 
Het aandeel van konijnen wordt in 
het laatste gebied kennelijk door 
woelratten overgenomen, die op 
hun beurt voor wezels (respectie 
velijk elf procent in de aanplant en 
drieëntwintig procent in de kaal 
slag) van minder belang zijn.

Variaties in de voedselsamenstel- 
ling van wezeltjes komen, afhan 
kelijk van de omstandigheden, nog 
duidelijker aan het licht als de ver 
schillende seizoenen in de analyse 
betrokken worden.
Vooral in het najaar en de winter 
komt in het onderzoeksgebied een 
groot aantal muizen voor (dertig
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tot veertig per hectare). In het 
voorjaar en de zomer is dat aantal 
veel kleiner, meestal minder dan 
tien per hectare. In die tijd zijn er 
wel veel jonge konijnen en jonge 
vogels. Dat weerspiegelt zich ook 
in het menu van de wezel. De wei 
nige vogels die gevangen worden, 
worden uitsluitend in het voorjaar 
gevangen. Konijnen worden het 
hele jaar door wel gevangen, maar 
hun aandeel in het wezelmenu ver 
schilt aanzienlijk tussen het zomer 
en het winterseizoen. Uit onder 
zoek bleek dat ’s winters slechts in 
vijf procent van de uitwerpselen 
resten van konijnen waren terwijl 
er ’s zomers, en vooral in het voor 
jaar, in dertig procent van de uit 
werpselen resten overbleven.
Het lijkt er dus op dat de wezel 
die prooi pakt die het meest voor 
handen is; een regel die eveneens 
duidelijk tot uiting komt als de re 
latie bekeken wordt tussen het 
voorkomen van de afzonderlijke 
muizesoorten en de mate waarin 
ze deel uitmaken van het wezel 
menu.

Naast ruimte (de verschillende ge 
bieden) en tijd (de verschillende 
seizoenen) kan een derde factor de 
globale menusamenstelling wijzi 
gen: het verschil tussen mannetjes 
en vrouwtjes. De ram weegt onge 
veer honderd gram, het moertje is 
maar half zo groot en weegt slechts 
vijftig gram. Het ligt voor de hand 
dat de grootte van de prooi die 
geslagen kan worden, daarvan af 
hankelijk is. In de voedselanalyse 
komt dat inderdaad tot uiting: vrij 
wel alleen rammen vangen konij 
nen. Moertjes zijn voor driekwart

Klasse: zoogdieren 
Orde: carnivora (roof 
dieren)
Familie: mustelidae 
(marterachtigen )
Soort: mustela erminea 
Hermelijn, hermine, 
Hermelin, stoat

van hun prooidieren aangewezen 
op de aardmuis, terwijl het aan 
deel van deze soort in het menu 
van de andere sekse slechts veertig 
procent bedraagt. Het seksever 
schil is het meest uitgesproken in 
het voorjaar en in de zomer, en 
vrijwel onbestaand in de winter. 
Juist in het voorjaar en de zomer 
zijn er veel jonge konijnen in het 
veld en relatief weinig muizen. De 
rammen kunnen in tegenstelling 
tot de moertjes, de grotere en dus 
effectievere prooi wel aan. In veer 
tig procent van de uitwerpselen 
van de mannelijke wezels komen 
in die periode dan ook resten van 
konijnen voor. In een tijd van 
voedselschaarste leidt de voedsel- 
specialisatie zo tot vermindering 
van de onderlinge competitie 
waardoor meer wezels zich in het 
zelfde gebied kunnen handhaven.

Het geschetste beeld van de voe 
dingsgewoonten van de wezels be 
rust op indirecte waarnemingen 
van het resultaat van de vangst,
i.e. de restanten van de prooi in 
de uitwerpselen van de wezel.

Omdat wezels hun prooien vangen 
in verhouding tot de aantallen 
waarin ze voorkomen, kunnen lo 
kale verschillen in de voedselsa- 
menstelling gemakkelijk voorko 
men. Verschil in begroeiing van 
een terrein resulteert ook vaak in 
verschillende aantallen van de po 
tentiële prooidieren, wat direct tot 
uiting komt in de menusamenstel 
ling van de wezels.

Daarnaast kan ook de grootte van 
de wezels aanleiding geven tot va 

De hermelijn leeft in heel Midden- 
en Noord-Europa, en is het best 
gekend als leverancier voor de 
witte pelsjes, die de mantels van 
vroegere koningen en keizers sier 
den.

Hoewel dit roof diertje door heel 
wat vijanden opgejaagd werd, 
heeft het zich goed weten te red 
den, en komen er nu nog overal 
hermelijnen voor. Muizen zijn de

riatie in het menu. In Engeland 
zijn de moertjes vrijwel even zwaar 
als de rammen, wat met een ho 
gere predatie van konijnen in En 
geland dan in Zuid-Zweden ge 
paard gaat.

Het voedsel van wezels bestaat dus 
hoofdzakelijk uit kleine knaagdie 
ren, met name aardmuizen. In 
het voorjaar en in de zomer prede- 
ren ook wel, vooral grotere, ram 
men jonge konijnen en enkele vo 
gels.

De verschillende soorten muizen 
worden in gelijke aantallen gevan 
gen. Wezels zijn dus niet selectief, 
zij bekommeren zich niet om de 
soort muis, maar elke muis die hun 
pad kruist, proberen ze te ver 
schalken. De mate waarin de ver 
schillende muizesoorten in het we 
zelmenu voorkomen weerspiegelt 
de verschillende dichtheden daar 
van.

Een uitzondering op die niet-selec- 
tieve jachtwijze vormen de spits 
muizen. Zij vallen niet ten prooi. 
Mogelijk verspreiden ze een voor 
wezels onaangename geur. 
Muizen reageren met verschil 
lende soorten vluchtgedrag op de 
aanwezigheid van de wezels. 
Aardmuizen vluchten voorname 
lijk in gangen terwijl bosmuisjes in 
bomen en op stammen klimmen 
en vervolgens roerloos blijven zit 
ten. Dat is een zeer effectief 
vluchtgedrag. In vele gevallen 
werden wezels op slechts tien tot 
twintig centimeter afstand van 
zo’n muis gesignaleerd zonder zich 
van de muis bewust te zijn.

belangrijkste buit, maar geen en 
kele patrijs, haas of konijn is voor 
de lenige rover veilig.

Uiterlijke kenmerken
De zwarte punt op het uiteinde van 
de staart maakt het ons gemakke 
lijk om hermelijnen van wezeltjes 
te onderscheiden.

a. haar en kleur
Het korte, dichte haarkleed is tij 
dens de zomermaanden aan de bo 
venzijde bruin; de onderbuik en de 
binnenkant van de poten zijn afge-

De hermelijn
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lijnd wit. Na de rui van november 
zijn ze op de zwarte staartpunt na 
volledig wit. Het kan gebeuren dat 
bij minder strenge winters de her 
melijnen een gespikkeld haarkleed 
vertonen: wit met duidelijke
bruine vlekken.

b. grootte, gewicht

ram moer

lichaam 24-30 cm 20-26 cm
staart 9-13 cm 7-11 cm
gewicht 140-350 gr 110-240 gr

c. schedel, gebit
Een sterke ram kan een schedel 
van wel 4,5 cm lengte hebben. 

Tandformule:
3 1 3  1
--------------  = 34 tanden
3 1 3  2

Geslachts- en ouder 
domskenmerken
Bij volwassen dieren zijn de ram 
men heel wat groter dan de moe 
ren, zodat het verschil tussen de 
geslachten duidelijk is. De oudere 
jongen hebben een heel wat fris 
sere bruine boven vacht in vergelij 
king met de bruingeel gebleekte 
kleuren van overjarige diertjes.

Uitwerpselen
De hooguit vijf millimeter dikke 
en licht gedraaide faeces liggen 
altijd op opvallende plaatsen als 
markering van het territorium,
b.v. op stenen, zandhopen en zelfs 
op weipalen.

Prenten
De voetsporen zijn 3,5 centimeter 
lang en 1,5 centimeter breed, en 
staan altijd paargewijs. Dat mer 
ken we bij alle marterachtigen op, 
omdat ze zich telkens springend 
voortbewegen. Ze plaatsen dan de 
achtervoeten in de sporen van de 
voorste voeten.

Zintuigen
Het gehoor en de reukzin zijn 
prima. Zo zal de hermelijn het 
voor menselijk gehoor bijna niet 
hoorbaar gepiep van een muis zelfs 
over grote afstanden waarnemen.

Het gezicht is vooral afgestemd op 
het zien van beweging. Zit de wind 
goed, dan kunnen we met een mui- 
zenpijpje een hermelijn bijna tot 
aan onze voeten lokken, op voor 
waarde dat we niet bewegen.

Geluid
De hermelijn kan zo kekkeren, 
sjirpen en piepen dat het voor ons 
gehoor nauwelijks waarneembaar 
is. Als ze in een val zitten, dan 
kunnen ze hoog en droog schreien.

Levenswijze
De aard van de activiteiten is nogal 
afhankelijk van de temperatuur. 
In de zomer zijn het uitgesproken 
dagdieren, die vooral bij warm 
weer rusteloos ronddolen op zoek 
naar buit. In de winter leven ze 
meer teruggetrokken binnen een

kleine actieradius, dikwijls in het 
stro en worden tijdens sneeuwvrije 
periodes ’s nachts actief.
Ze komen nog in voldoende aan 
tallen voor. Op de meeste plaatsen 
neemt hun aantal toe. Ze zijn be 
schermd.
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