
Het haas
Klasse: zoogdieren
Orde: lagomorpha
Familie: leporidae
Soort: lepus europaeus (veldhaas)
Haas, lièvre, Hase, hare

In menig dierenepos speelt 
de haas als heer Cuwaert, 
Lampe, mummelman, 
krommelangoor of capucijn 
een belangrijke rol. Meer 
nog dan bij Aristoteles en 
bij La Fontaine gaat de 
liefde voor de haas door de 
maag. Hazepeper, haas en 
cocotte Lozère, haas à la 
finnoise, hazebout met 
koolsla, gevulde hazefilets, 
hazefilets “Lucullus”, haas 
medaillons met veenbes 
sen, haasragoüt, hazebout 
à l’allemande, hazebout 
met groene pepers, haze 
bout à la hollandaise, haze- 
lever au gratin, hazerug 
met roomsaus, hazerug 
St.-Hubertus, enz. Omdat 
de haas zo lekker is, is hij 
bij vele mensen bekend. 
Toch weten we bitter wei 
nig over de lepus. Dier 
soorten die geen “tro 
feeën” dragen of geen op 
vallende schade veroorza 
ken, worden wel eens 
vaker pas dan bestudeerd 
als hun bestand angstwek 
kend slinkt.

Wie heeft nog nooit over een haze- 
lip of hazeslaap horen spreken? 
Wie heeft tijdens zijn studie nooit 
eens rond de pot gedraaid of haasje 
over moeten springen?
En de paashaas dan: het heilig lie 
velingsdier van Ostara, de godin 
van de aarde en de lente, die de 
kerstening van het heidense Ger 
maanse paasfeest heeft overleefd.

Woongebied
De Europese haas is een uitge 
sproken cultuurvolger. Zijn na 
tuurlijk milieu is het open land- 
schap tussen bossteppe en woes- 
tijnsteppe. Omdat hij dank zij de 
landbouw het hele jaar door vol-

Foto links: ontelbare hazen vallen als 
slachtoffers van het verkeer.

doende voedsel vindt, kan hij zich 
in nieuwe gebieden gemakkelijk 
aanpassen en uitbreiden. In de 
bosgordel en in het gebergte ver 
kiest de Europese haas bosranden, 
open plekken in het bos en rivier 
dalen. In Midden-Europa heeft hij 
voorkeur voor droge, warme löss- 
gordel of voor steppen met zwarte 
grond; telkens gebieden met een 
gemiddelde jaartemperatuur bo 
ven 8°C en met weinig bebossing.

Merkproeven hebben aangetoond 
dat de haas zeer trouw is aan zijn 
standplaats. Vijfentachtig procent 
van alle gemerkte jonge hazen 
werden binnen een straal van drie 
kilometer opnieuw gevangen.

Soorten
Van de tweeëntwintig soorten 
hazen vermelden we hier alleen de 
in berglandschappen levende 
sneeuwhaas (lepus timidus, ’s zo 
mers donkergrijs en ’s winters wit) 
en de lepus europaeus of veldhaas. 
Haasachtigen zijn slechts opper 
vlakkig met knaagdieren verwant: 
die overeenkomst heeft met de 
manier van voeden te maken. Zo 
zijn bij beide groepen de snijtan 
den veranderd in altijd doorgroei 
ende knaagtanden en vóór de rij 
kiezen is er een grote ruimte (dias- 
teem).

De verschillen in gebit zijn echter 
zo groot, dat de haasachtigen al 
vanouds als een afzonderlijke 
groep duplicidentata of dubbeltan- 
digen tegenover alle andere 
knaagdieren geplaatst werden. In 
derdaad merken we bij de haas 
achtigen achter de knaagtanden 
nog twee stifttanden op. Hun snij 
tanden zijn op de snijvlakken na 
volledig met glazuur bedekt (bij 
knaagdieren slechts gedeeltelijk).

Het glazuur aan de voorzijde is 
harder dan de beenaarde van de 
achterbekleding, hierdoor is de af 
slijting aan de achterzijde groter, 
zodat er zich een beitelachtig snij 
vlak vormt.
Wanneer hazen of konijnen per 
ongeluk een snijtand verliezen, 
kunnen de tegenover elkaar ge 
plaatste tanden elkaar niet meer 
af slijpen en dan groeit de overge 
bleven tand aan de wortel door en 
zo ontstaat de zogenaamde olifant- 
tand.

Bij het kauwen bewegen de kaken 
zich lateraal en ook de kauwmus- 
culatuur wijkt af. Onderzoek van 
de bloedvloeistof laat zien dat de 
haasachtigen dichter bij sommige 
hoefdieren dan bij knaagdieren 
staan. Zo gebruiken hazen nooit 
de voorpoten (lopers) als grijpor- 
gaan, maar welom er bij verdedi 
ging en aanval mee te slaan.

De hersenontwikkeling van haas 
achtigen is eveneens primitief. 
Verder valt op dat hazen en konij 
nen zich als roofdieren uitrekken. 
Maar het belangrijkste is dat fylo 
genetische schakels tussen haas 
achtigen en knaagdieren ontbre 
ken.

In 1912 werd voor het eerst voor 
gesteld om de haasachtigen de 
rang van zelfstandige orde toe te 
kennen. Daar had men zo zijn twij-
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Dat het haas een volks, geliefd dier is be�
wijzen de ontelbare postzegels, die over 
gans Europa met het haas als motief uit�
gegeven worden.

fels over. Toen uit fossielvondsten 
bleek dat knaagdieren en haasach- 
tigen zich geheel onafhankelijk 
van elkaar ontwikkeld hebben, 
hebben alle wetenschappers die 
stelling aanvaard.

De oudste haasachtigen (familie 
leporidae) zijn bekend uit het late 
Vroeg-Tertiair. Hun ledematen 
vertonen nog niet de verhoudin 
gen van de hazen zoals wij die ken 
nen. De echte haasachtigen be 
reikten hun grootste ontplooiing 
pas in het Plioceen en het Pleisto 
ceen en verspreidden zich over 
bijna heel de wereld.

Het meest verspreide geslacht dat 
de meeste soorten haasachtigen 
omvat, wordt gevormd door de 
hazen (geslacht lepus).
Daar horen de langorige dieren 
bij, die hard kunnen lopen, hun 
schuilplaats boven de grond heb 
ben en jongen werpen, die “nest- 
vlieders zijn”.

De bekendste soort is de Europese
haas (lepus europaeus).

De steentijdmensen kenden hem, 
in de bijbel wordt hij vermeld en 
rijke Kelten betaalden speurders 
om ’s morgens vroeg vooraleer de 
jacht begon de schuilplaatsen van 
de hazen op te zoeken.

Toen zouden beroepsjagers of 
jachtwachters hun intrede in de ge 
schiedenis gedaan hebben.

Het zoogdier (mammalia) haas be 
hoort dus tot de orde van de haas 
achtigen (lagomorpha) en tot de 
familie van de hazen (leporidae).

De veldhaas (soort: lepus euro 
paeus) is op het eerste gezicht en 
vanop afstand niet te herkennen 
als moer of rammelaar. Vandaar 
dat vele jagers spreken over HET 
HAAS.

Uiterlijke kenmerken
De haas heeft een langgerekt, ge 
spierd lichaam met een brede, 
maar naar voren als een trechter 
toelopende smalle hoge borstkas, 
waarin bij hoge snelheid de inge 
wanden samengeperst worden, 
zoals jockeys bij paardenrennen 
hun gewicht naar voren verplaat 
sen. Typisch voor de haas zijn: de 
slanke voorlopers, die slechts met 
vier van de vijf teenkussens de 
grond raken, en de zeer lange, 
sterk gespierde achterlopers, die 
de sterk lopende lange afstands- 
renner kenmerken (slechts vier 
tenen aan de achtervoet). Hij moet

Het haas en jagerstaal: 
a = lepels of oren; b = spiegels of ogen; 
c = balg of pels; d = bloem of staart; 
e en f = lopers

Lichaamsmassa Rammelaar Zetmoer

Gewicht 3,1-5,5 kg 3-4,9 kg
Lichaamslengte 510-620 mm 510-598 mm
Staartlengte 77-98 mm 79-110 mm
Lengte van de oren 93-120 mm 100-115 mm
Voetlengte van de achterloper 137-155 mm 139-152 mm
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in de guurste weeromstandighe 
den, open en bloot betere tijden 
afwachten. Daarom is zijn lichaam 
goed tegen koude afgeschermd 
door een laag fijn, kort en wollig 
onderhaar, waarboven stijvere en 
langere dekharen die licht ge 
kleurd zijn en op donkere spitsen 
uitlopen. Natuurlijke olie maakt 
die haren waterdicht, voor zover 
ze elkaar zoals de stengels van een 
rieten dak voldoende afdekken. 
De ruimte die tussen de opeenvol 
gende dekharen en de onderwol 
ontstaat, vormt een ideale vezel- 
isolatie, die wij nu in onze wonin 
gen met rotswol nabootsen.

Een goed onderhouden pels is 
voor de haas als warmte-isolator 
van levensbelang. We kunnen hem 
dan ook vaak bezig zien bij het 
opmaken van zijn toilet: van het 
kammen van zijn haar tot het 
schoonmaken van zijn tenen. Hij 
ziet niets over het hoofd. Eberhard 
Schneider, bioloog van de univer- 
siteit van Göttingen, vermeldt dat 
hij de zogenaamd asociale hazen, 
het toilet bij zieke collega’s meer 
maals heeft zien maken.
De natuurlijke olie verkrijgt de 
haas door met zijn poten langs de 
kaakklieren, juist onder de ogen 
te wrijven. Samen met de olie 
wordt een typische lijfgeur in de 
pels gebracht. Die kan voor in het 
donker actieve dieren van zeer 
groot belang zijn.
Ook tijdens het “rammelen” zal 
die lijf reuk de natuurlijke selectie 
in de hand werken.
De zwarte oorpunten moeten de 
vliegende predatoren tijdens hun 
duikvluchten misleiden.
De buik en de onderstaart van de 
haas zijn wit van kleur.

Amerikaanse onderzoekers heb 
ben het raadsel van de donkere 
rugkleur en de lichtere buikkleur 
opgehelderd. Dat lijkt een onbe 
langrijk probleem, maar de gang 
bare mening dat wit de zonnestra 
len weerkaatst en donker die zou 
opslorpen lijkt bij de haas tegen 
alle logica in te druisen.

De onderzoekers ontdekten dat de 
donkere wollen oppervlaktes wel 
wat meer warmte opnemen, maar 
die ook beter laten ontsnappen. 
De witte onderbuik laat de warmte 
in mindere mate door, wat belang 
rijk is bij snelle verplaatsingen; 
maar hij bewaart de opgevangen

stifttand

snijtam

Bij tekening hiernaast:
A. luchtpijp lange afstandsloper (haas)
B. luchtpijp van spurter (konijn)

warmte ook langer, en dat is dan 
weer optimaal als de haas rust.
Bij een temperatuur van eenen 
veertig graden Celsius aan de bui 
tenzijde van de pels, zou de tempe 
ratuur aan de oppervlakte van zijn 
vel, zowel aan de rugzijde als aan 
de buikzijde drieëndertig graden 
Celsius bedragen!
Dat wordt toegeschreven aan een 
“schoorsteeneffect”: de lucht zou 
in de wol circuleren, en door de 
warmte van het lichaam geregeld 
worden. Als de lucht bijvoorbeeld 
op de rug te warm wordt, zou pre 
cies daardoor een grotere ventila 
tie ontstaan.
Proeven in het laboratorium heb 
ben duidelijk aangetoond dat een 
witte pels bij zoogdieren beter de 
korte golfstraling doorlaat dan een 
donkere pels, bij een windsnelheid 
van drie meter per seconde.

Zo zouden dan bepaalde stralin 
gen minder gemakkelijk door een 
donkerkleurige pels kunnen drin 
gen.
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Zoals alle zoogdieren in onze stre 
ken, wisselt de haas tweemaal per 
jaar van haar. Het haar valt zone- 
gewijs uit, wat er op een afge- 
stroopt vel uitziet als blauwachtige 
huidvlekken.

De rui begint aan de kop en de 
nek en loopt zo langs de rug over 
de rest van het lichaam. De witte 
buikharen komen het laatst aan de 
beurt. Hazen zien er bij de herfst- 
rui miserabel uit. Meestal komt 
dan een zadeltekening voor, maar 
meer nog tekenen zich de dichte 
donkere winterharen opvallend af 
tegen de nog resterende zomerha- 
ren.

De pels is in de winter dichter en 
dikker dan in de zomer, maar de 
huid is minder dik. Rond de rug 
kan de huid tot 1,4 mm dik zijn; 
in de buikstreek slechts 0,3 mm.

Op de hazelip, de behaarde huid 
van de bovenlippen, die zich tus 
sen de knaagtanden en de mond 
hoeken naar binnen krult (daar zit 
ten grote kliervelden), zijn er 
lange witte tastharen, ook wel ha- 
zebaard genoemd.

De rugzijde van de balg is donker 
der van kleur dan de flanken, 
zodat de haas in zijn pot vanuit de 
hoogte gezien, door zijn vijanden 
zeer moeilijk te vinden is. Toch 
weet de haas dat die prachtige ca 
mouflage alleen niet voldoende is 
om zich tegen zijn vele vijanden te 
verdedigen. Behalve zijn krachtige 
voorlopers en zijn scherpe knaag 
tanden blijft de haas vaak niets an 
ders over dan snel aftocht te blazen 
om zijn vel te redden. Hij huldigt 
het spreekwoord: “Beter voorko 
men dan genezen”, en tracht zich 
daarom zo goed mogelijk te ver 
stoppen.
De haas drukt zijn lichaam dicht 
tegen de bodem, de achterlopers 
onder de buik en de voorlopers 
strak voor zich uit, terwijl de lepels 
vast op de rug liggen. In die hou 
ding en in een schutkleur die hem 
met de omgeving doet versmelten, 
verdwijnt de haas in het bruin 
groen van een herfstweide of in het 
bruin van een kale akker. Er valt 
nog een fysiologische bijzonder 
heid op: terwijl hij zich “drukt”, 
daalt zijn hartslag van zestig tot 
dertig slagen per minuut. De haas 
verstart en beweegt niet meer. Dat

verklaart waarom jagers zelfs bij 
drijfjachten vele hazen voorbijlo 
pen. Die verstarde houding wordt 
soms voor slaap aangezien en heeft 
dan ook aanleiding gegeven tot het 
sprookje dat hazen met open ogen 
zouden slapen. Hij laat zich tot op 
drie meter benaderen vooraleer hij 
als een katapult uit zijn pot schiet. 
(Denk aan: “Uit zijn sloffen schie 
ten!”)
Een haas kan sprongen van twee 
en een halve meter maken. Hazen 
sprongen wel eens door een dakge 
binte van een stal, waar ze vóór 
het uitzetten een gewenningstijd 
doorbrachten.
Het haken slaan bij benadering 
door achtervolgers heeft al menige 
haas het leven gered. Juist de typi 
sche opbouw van de soepele en de 
wendbare ruggewervels kan een 
op volle snelheid lopende haas 
zonder te remmen van looprich- 
ting laten veranderen.

Bij ernstige verstoring zijn hazen 
gemakkelijk aan stress onderhe 
vig. We kunnen dit vaststellen na 
de graanoogst, als de ultramo 
derne maaimachines bij gunstig 
weer op enkele dagen tijd alle dek 
king uit het veld doen verdwijnen. 
Vooral voor jonge hazen is dat 
zo’n totaal nieuwe situatie, die aan 
hun onbezorgd leventje plots een 
einde maakt. Hun zenuwstelsel is 
er zo gevoelig voor.
De Canadese bioloog Hans Selye 
was de eerste die het raadsel van 
de stress ophelderde.
Onder invloed van agressie ontke 
tent zich een chemisch onweer in 
het organisme: “hormonale stort 
vloeden” en “zenuwontladingen”. 
De hersenen maken zich op voor 
de strijd: één van de klieren, de 
hypotalamus scheidt een bood 
schapper af, de cortico releasing 
factor. Deze stof activeert de hy 
pofyse, die op haar beurt weer het 
stresshormoon ACTH produ 
ceert. Door het effect van dit hor 
moon op de lever wordt de suiker- 
spiegel in de bloedbaan verhoogd, 
waardoor meer energie beschik 
baar komt. De ACTH vervolgt 
zijn weg naar de bijnieren, die het 
hormoon cortisol gaan aanmaken, 
waardoor de immuniteit afneemt. 
Het eveneens gestimuleerde bij- 
niermerg produceert dan weer 
adrenaline en noradrenaline.

De multifunctionele oren

39



(in ha) Dagrevier Jaarrevier Leven

Haas 5 70 314

Patrijs 5 40
Fazant 5 60

Groenvoeropname per jaar

1 konijn 165 kg
1 haas 450 kg
1 ree 1600 kg
1 edelhert 6000 kg



Foto hiernaast: Het is zeer moeilijk zélf haasjes groot te bren�
gen en te kweken.

Links onder: In de rammelperiode leven de hazen in groepjes. 

Onder: Het jong haasje is reeds vanaf de geboorte behaard.

Verschillen tussen Haas en Konijn
Het Haas Het Konijn
(lepus europaeus) (oryctolagus cuniculus)

Kleur Geel-oker/bruin Zandkleurig
Lengte 50-70 cm 35-45 cm
Staart 7-11 cm 4-8 cm
Gewicht 2,5-4 kg 1,5-2 kg
Kleur ogen Amber-kleurig Donker
Oren Lang met zwarte uitein� Korter en éénkleurig

den
Snelheid Lange afstandsloper Sprinter
Samenleving Solitair In kolonieverband

(bovengronds) (ondergronds)
Paartijd Januari-juli Februari-oktober
Draagtijd 42 dagen 28-31 dagen
Aantal 3-5, van ieder 4-7, met gemiddeld

worpen 1 -6 jongen 5 jongen
Worden in open veld Werpt de jongen in een
geworpen apart gegraven “wentel”

(hol met één gang)
Jongen bij Behaard met open ogen Kaal en blind

geboorte
Kleur van het Rood (spiervlees) Roze

vlees
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Deze hormonen activeren de hart 
slag en verwijden de bloedvaten en 
verhogen zo het zuurstofgehalte 
dat in het lichaam circuleert. Ze 
zetten ook de spijsvertering op een 
laag pitje. De wederopname van 
de maagpillen of coecotrofen, die 
zo belangrijk zijn voor de hazen 
lijden daaronder. Ook de verdedi 
gingsmechanismen verzwakken en 
het lichaam stelt zich open voor de 
invasie van virussen en bacteriën. 
Het is bekend hoe een sterke emo 
tie een infectieziekte kan opwek 
ken.
Verloopt de oogst meer gespreid 
in tijd, dan treedt zo’n shock niet 
op. Toch kunnen we maagworm- 
besmetting niet vermijden, als ze 
aasplaatsen waarop ook konijnen 
voorkomen, benaderen. In een 
vochtige nazomer gaan verschil 
lende hazen aan coccidiose ten 
onder.

Multifunctionele oren
Een haas kan je het best aan zijn 
oren herkennen. Die grote ge- 
luidsopvangers op zijn kop (bol), 
komen hem in heel wat situaties 
goed van pas. Vooral als het zeer 
warm is of als hij van loutere op 
winding een hete kop krijgt, hoeft 
hij enkel zijn lepels recht in de 
wind te houden om het doorvloei 
ende bloed een ideale luchtafkoe- 
ling te bezorgen.

Omwille van die temperatuurrege 
ling hebben hazen in warme lan 
den bijzonder royaal uitgevallen 
oren, terwijl hun broeders in koe 
lere regionen zich met een kleinere 
uitvoering tevreden moeten stel 
len.

De veldhaas kan zeer goed met 
zijn grote oren horen, hij is ge 
woon dat mens en dier hem beja 
gen. Hij speurt voortdurend met 
zijn uitgestoken antennes in alle 
richtingen om verdachte geluiden 
op te vangen.

Legerslaper
Het leger van de haas bestaat uit 
een ondiepe kuil. Met de voorlo 
pers wordt een bestaande kuil ver 
der uitgekrabd tot hij juist de li 
chaamsomvang van de haas kan 
bevatten. In de winter is het leger 
dieper dan in de zomer. 
Naargelang van de windrichting en 
de weersomstandigheden heeft de

Europese haas een groot aantal 
van zulke legers die hij afwisselend 
gebruikt. Een haas die wordt op 
gejaagd, vlucht soms in een vosse- 
hol. Zelf graaft hij geen holen. In 
steppegebieden die geen enkele 
dekking bieden, graven hazen in 
de sneeuw vaak holen die tot an 
derhalve meter lang kunnen zijn.

“Een haas die een plaats voor zijn 
leger zoekt, houdt vooral rekening 
met de wind, want hij heeft nergens 
zo'n hekel aan als een sterke tocht, ” 
aldus Koenen. Aan de andere kant 
houdt hij wel van een beetje wind, 
want die voert geluiden aan en ver 
raadt daardoor dreigend gevaar 
voordat het oog dat kan waarne 
men. Hij kiest zijn leger steeds zo, 
dat hij de omgeving ervan hele 
maal kan overschouwen tot hij er 
voor de laatste keer langs loopt en 
erin springt.

De haas gaat immers niet linea 
recta op zijn leger af, maar op een 
eerder merkwaardige manier. Als 
hij de bewuste plek tot op gezichts- 
afstand is genaderd, hipt hij er 
langs tot hij bovenwinds is. Ver 
volgens maakt hij rechtsomkeer, 
hipt langs zijn eigen spoor een stuk 
terug en maakt plotseling een 
grote sprong opzij, om al dan niet 
evenwijdig aan het eerste spoor 
nogmaals langs het leger te lopen.

Dan keert hij opnieuw langs zijn 
eigen spoor terug en maakt voor 
de tweede keer een zijsprong. Die 
tactiek wordt soms verscheidene 
malen herhaald, tot het dier ten 
slotte met een reusachtige sprong 
zijn leger bereikt.

Die voorzorgsmaatregel wordt al 
leen dan niet toegepast als de lig 
ging van het leger volkomen veilig

Foto hiernaast: In de maand oktober, speciaal bij mooie zonnige dagen maken vooral 
jonge hazen hun leger in weilanden, waar ze gemakkelijk te vinden zijn.
Hieronder: schematische weergave van de loophouding van het haas met de prentaf- 
drukken
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is. Vijanden die zijn spoor volgen, 
komen door die tactiek vrij snel 
binnen het gezichtsveld van het 
leger, zodat de haas gealarmeerd 
is vooraleer hijzelf ontdekt wordt.
We hebben hier te maken met een 
aangeboren gedragspatroon, dat 
ook heel jonge hazen vertonen; de 
handeling berust dus niet op in 
zicht.
In het najaar ligt het haas in het 
midden van het veld, wanneer 
daar het terrein hoger ligt; anders 
verkiest het de veldrand, wanneer 
deze hoger ligt.
De rammelaars graven zich min 
der diep in dan de moeren, ze lig 
gen bij voorkeur in het midden van 
de akker, zeker wanneer daar het 
terrein hoger ligt.
Tijdens de rammelperiode liggen 
de rammelaars zeer vast tijdens de 
ochtenduren, doodmoe na hun 
nachtelijke escapades.
Bij droogte maakt het dier zijn 
leger in droge greppels. Moeren 
liggen graag tegen zonnige hellin 
gen en schuilen dikwijls in veldbos- 
jes. In de bieten of andere dekkin 
gen houden ze zich in de buitenste 
zone op.

Bij mistig weer en bij verandering 
van weer zijn de hazen zeer ril. 
De beste tijd om hazen te jagen 
ligt tussen 11 en 15 uur.

De ogen staan zijwaarts gericht zodat er 
vooraan en achteraan (de gearceerde 
driehoek) geen gezichtsveld ligt.

De ogen
Ook de ogen zijn aangepast om zo 
snel mogelijk een opdoemend ge 
vaar te herkennen. Door hun zij 
delingse uitpuilende positie maken 
ze een zicht op de twee zijkanten 
mogelijk. Een haas kan echter 
slechts een zeer smal gebied voor 
waarts en achterwaarts ruimtelijk 
zien.
De zijdelings ingeplante ogen dui 
den erop dat de haas een “prooi 
dier” is, dus geschapen om gevan 
gen en gegeten te worden.
Bij mensen en vossen staan de 
ogen vooraan, wat typisch is voor 
predatoren of jagers.

Omdat de haas een dier van de 
duisternis is en hij zijn pupillen niet 
kan samentrekken en aan de licht 
sterkte kan aanpassen, zijn ze spe 
ciaal afgesteld op de schemerdon 
kere periode, als hij minder gevaar 
loopt om zelf door zijn vijanden 
ontdekt te worden. Dat verklaart 
meteen waarom de haas bij gun 
stige wind en op klaarlichte dag bij 
wijze van spreken tussen de benen 
van een onbeweeglijk persoon kan 
doorlopen. Zo begrijpen we even 
eens waarom soms rammelaars in 
het begin van de rammelperiode 
bij volle dag een hond achternalo 
pen; ze denken dan dat een loopse 
moer of een concurrent voorbij 
komt.

Omdat de haas ’s nachts zo actief 
is, is hij met tastharen en een zeer 
goede reukzin uitgerust.
Bij fel licht trekken de oogpupillen 
zich niet samen gelijk bij o.a. men 
sen en katten en is het dier weer 
loos verblind. Hier maken stropers 
met lichtbakken misbruik van.



Liefdeleven en voort 
planting
De daglengte is de natuurlijke fac 
tor, die de voortplantingsperiode 
regelt.
De lichtsterkte bepaalt langs de 
hypofyse het begin en het einde. 
Zoals bij alle zoogdieren waarvan 
het mannetje en het wijfje uniseks 
uitgedost zijn (haas -  konijn -  vos), 
zullen de bronstgeuren van de 
moer het voortplantingsritueel op 
gang brengen. Bij hazen blijft de 
moer loops tot er een copulatie 
plaatsgrijpt.

De geur van de anale klieren wordt 
langs de feromonen met de wind 
meegevoerd, en lokt de paarlus- 
tige rammelaars naar het moertje.

Voor de moer zijn de kandidaten 
maar stinkende rustverstoorders; 
er ontspint zich een soms brutaal 
paringsritueel, dat met achtervol 
gingen, stampen en slagen gepaard 
gaat. Hier kan je soms echt aan 
“haasje-over springen” beginnen 
denken.
Door die selectie zal de laatst over 
gebleven ram zijn genen langs het 
sperma in de moer overbrengen.

Na een draagtijd van tweeënveer 
tig à drieënveertig dagen worden 
meestal twee, uitzonderlijk zes 
jonge haasjes geboren. Elke val 
avond komt de moer naar de werp- 
plaats om de lampreien te zogen, 
terwijl ze rechtop zit. Meestal 
werpt een zetmoer driemaal per 
jaar, maar vier worpen komen 
voor. Gemiddeld zijn er twaalf ge 
boorten per moer.

Ondanks de grote betekenis die de 
Europese haas voor de jacht heeft, 
was er tot voor enkele jaren vrijwel 
niets bekend over zijn voortplan 
ting. Al aan het eind van de vorige 
eeuw heeft Landois, de stichter 
van de dierentuin van Münster, 
pogingen ondernomen om hazen 
te fokken. Daarin slaagde voor het 
eerst in de jaren veertig H. Hedi- 
ger, de directeur van de zoo van 
Zürich. Hij stelde daarbij een 
draagtijd van tweeënveertig dagen 
en een zoogtijd van twee tot drie 
weken vast.

In de vrije natuur duurt de zoogtijd 
drie tot vijf weken. Hediger kwam 
ook tot de ontdekking dat de Eu 

ropese haas een dubbele dracht 
(superfoetatie) kan krijgen. In ver 
scheidene gevallen werden wijfjes 
één tot vijf dagen voor het werpen 
met succes gedekt. In zo’n geval 
verblijven in de ene hoorn van de 
baarmoeder de bijna voldragen 
jongen terwijl in de andere hoorn 
de ontwikkeling van de volgende 
worp al begint. Paringen tijdens de 
dracht zijn bij hazen geen zeld 
zaamheid.

Enkele uren na de paring worden 
er eicellen uit de rijpe eierstok- 
blaasjes (follikels) gestoten. Die 
kunnen alleen bevrucht worden als 
de zaadcellen kunnen doordrin 
gen, dus als een baarmoederhoorn 
geen embryo’s bevat. Dat ver 
schijnsel zou bij de Europese haas 
relatief vaak voorkomen maar is 
geen algemene regel.

Tijd en snelheid van 
voortplanting
De voortplantingsperiode van de 
Europese haas, die de jagers de 
“rammeltijd” noemen, loopt in 
West-Europa van december tot 
oktober. Bij zacht weer worden de 
wijfjes in december al bevrucht. In 
de maanden maart tot juli zijn de 
meeste wijfjes drachtig. Gewoon 
lijk werpt een wijfje (voedster of 
moertje genaamd) drie- tot vier 
maal per jaar; de eerste worp telt 
één of twee, de latere twee tot vijf 
(heel zelden zes) jongen.
Heel oude en heel jonge moertjes 
krijgen minder jongen. Beslissend 
voor de toeneming van een hazen 
populatie is de tweede worp. 
Meestal worden er evenveel man 
nelijke als vrouwelijke jongen ge 
boren.

Periode van het jaar: [ F M , \ M J J A S O N D

Voorplanti ngsperiode

Rammelaar eindigt herbegint

Moer ----------------------------------- 1 1

% drachtige moeren 10 à 20% 90 50 à 60 -10

worpen 1ste 2 de & 3 de laatste
Max. reproductie

Gem. aantal 2 3,2 3
per worp
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In Europa rekent men voor de ge 
slachtsrijpheid een leeftijd van 
zeven tot acht maanden voor wijf 
jes en van vijf tot zeven maanden 
voor mannetjes. Over de voort 
planting van jonge wijfjes in het 
jaar van hun geboorte zijn uit 
West- en Midden-Europa maar 
heel weinig gegevens bekend.

Anders dan bij het Europese wilde 
konijn komen jonge hazen be 
haard, ziende en met tandjes ter 
wereld. Kruisingen tussen hazen 
en konijnen zijn alleen al vanwege 
de grote biologische verschillen 
onmogelijk, hoewel bastaardvor 
men, zgn. leporiden, lange tijd in 
de literatuur hebben rondge 
spookt. Toen men echter zulke 
“haaskonijnen” nauwkeurig on 
derzocht, bleken het altijd echte 
konijnen te zijn.
Het geboortegewicht van hazen 
bedraagt 90-150 gram, afhankelijk 
van het aantal jongen in de worp.

Verliescijfers
Het relatief groot aantal nakome 
lingen per jaar is zonder meer 
noodzakelijk voor het voortbe 
staan van de soort, omdat zowat 
tweeënzestig procent van die na 
komelingen niet eens de leeftijd 
van een jaar bereikt en de zo vaak 
geciteerde “oude haas” helemaal 
niet bestaat.
Haasetende roofdieren zijn niet de 
oorzaak van het grote verlies. 
Omdat een haas vanuit rusttoe 
stand plots kan opspringen en 
haken kan slaan, weet een roofdier 
nooit precies hoe een haas loopt 
en is hij een moeilijk te vangen 
prooi.
Integendeel, motorvoertuigen,
landbouwmachines, insekticiden, 
pesticiden en een reeks parasitaire 
en bacteriële ziektes dunnen het 
bestand in belangrijke mate uit.

Zo worden veldhazen zelden 
ouder dan vijfjaar; zeven- of acht 
jarige hazen zijn grote uitzonderin 
gen.

Een hazenonderzoek toonde aan 
dat jaarlijks twaalf procent van het 
hazenbestand wordt geschoten, 
twintig procent door landbouw- 
werkzaamheden sneuvelt, elf pro 
cent in weg- en spoorverkeer en 
negendertig procent door diverse 
ziektes.

Het klagen en knorren
Omdat de haas geen sociaal dier 
is, maakt hij maar weinig geluiden. 
Alleen in hoogste nood stoot hij 
zijn angstschreeuw uit; soms doet 
het wijfje dat ook als het mannetje

(ram of rammelaar) het haar bij de 
paring al te lastig maakt. Dat ge 
schreeuw staat bekend als “kla 
gen” en wordt door de jager ge 
bruikt om roofdieren te lokken. 
Interessant is de manier waarop de 
hazen zelf op dat klagende geluid
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reageren: ’s winters vluchten ze, 
maar in het voorjaar komen ze 
erop af. Vermoedelijk hangt dat 
met het voortplantingsgedrag en 
het beschermen van de jongen 
samen. Voor het overige maken 
hazen uitsluitend knorrende gelui 
den als ze vechten, bij de paring 
en voor het zogen.

Pigmentklieren
De pigmentklieren op de neus van 
de haas dienen voor de plaatsmar 
kering. De haas wrijft vaak zijn 
neus langs takken of stammetjes 
om er het secreet op aan te bren 
gen. De anale klieren, die uitmon 
den in drie zakjes, vormen een 
ander geurorgaan. De uitgangen 
ervan kunnen via de aars naar bui 
ten worden gestulpt. Als de haas 
gaat zitten, wordt het geelachtige, 
sterk riekende secreet op de grond 
af gezet. Zo brengt hij een visite 
kaartje op de grond aan, enerzijds 
als markering voor zichzelf, ander 
zijds als mededeling aan andere 
hazen. Vooral in de paartijd zijn 
de anale klieren van groot belang. 
Door met het staartje te schudden 
activeert het moertje deze reuk- 
vlaggen.
Het secreet vertelt de partner: “In 
de buurt van deze markering ben 
ik regelmatig aan te treffen”. Het 
is een huwelijksadvertentie op ha- 
zemanier.

Om de geuren die de wind mee 
voert (feromonen) te onderzoeken 
en tegelijkertijd de omgeving beter 
te kunnen overzien, richt de haas 
zich op op zijn achterpoten. “Hij 
maakt een kegel, ” zegt de jager.

Voedingswijze
Zoals al zijn verwanten is de Euro 
pese haas een uitgesproken plan- 
teneter. In de maag van geschoten 
hazen zijn nog nooit voedselresten 
van dierlijke herkomst gevonden; 
alleen bij hazen in gevangenschap 
is een enkele keer het eten van 
dierlijke kost waargenomen, 
’s Zomers vormen groene plante 
delen, vooral grassen en vlinder 
bloemige planten (diverse soorten 
klaver) het voornaamste voedsel, 
in mindere mate ook kruisbloemi- 
gen en enkele composieten zoals 
de paardebloem, ’s Winters voedt 
de haas zich ook met dorre takken, 
knoppen, schors, brem en de 
zaden van afgestorven kruiden. 
Hij knaagt bij voorkeur aan es 
doorns, iepen, meidoorns, wilgen 
en fruitbomen.

Van de cultuurplanten eet de Eu 
ropese haas vooral wintergraan, 
koolzaad, kool, peterselie en an 
jers. Hij houdt van afwisselende 
kost; zijn fourageerplaatsen liggen

verspreid over het terrein. Als ex 
traatje eet hij paddestoelen, ei 
kels, beukenootjes, bessen en bit 
terkruid. Als er genoeg sappige ge 
wassen tot zijn beschikking staan, 
drinkt de haas zelden; ’s winters 
schijnt hij soms sneeuw te eten. 
Hazen leven open en bloot op de 
aardbodem en blijven bij weer en 
wind meestal onbeschut in hun 
leger liggen. Ze zullen dan ook 
trachten planten op te nemen, die 
een natuurlijke geneeskracht ople 
veren tegen o.a. rheuma of verste 
ning van de lever en die spierver- 
soepelend en urineafdrijvend 
werken. Vooral het stuksproeien 
of het verdwijnen van die planten 
beïnvloeden de hazestand nega 
tief. Alle herkauwende dieren 
hebben geplooide kiezen. Bij 
hazen lopen de plooien niet in de 
richting van de kaken, maar wel 
dwars. Om het voedsel fijn te 
malen moet het haas dan ook zijn 
onderkaak voor- en achterwaarts 
bewegen.

Leeftijds- en geslachts 
kenmerken
Wie als beheerder wil optreden, 
moet in de eerste plaats het te be 
heren gebied door en door leren 
kennen, maar ook de dieren en de 
planten die in dat gebied leven; hij 
moet vooral veel geduld en opoffe 
ring kunnen opbrengen.
Zo zal een weidelijk jager alleen 
een overschot oogsten, en juist om 
dat overschot in een hazenstand te 
bepalen zal hij eerst en vooral veel 
moeten observeren, tellen en 
trachten uit te dokteren hoe de 
aanwas er na een voortplantings- 
seizoen uitziet.
Onmiddellijk na het laten pekelen 
kunnen we noteren of we met een 
jonge of volwassen haas te maken 
hebben.

Dubbele spijsvertering
De maag is in vergelijking met de 
omvang van het lichaam zeer 
groot. Hierdoor kan het dier bij 
nacht een grote voorraad voedsel 
opnemen. Daardoor hoeven ze 
zich overdag niet bloot te geven. 
Zoals de konijnen produceren ook 
de hazen de zogenaamde maagpil- 
len. Dit zijn spinazieachtige balle 
tjes, die ze meteen weer terug op 
nemen. Deze caecotrofen ontstaan 
in de blinde darm (caecum) en be-

ZONE WAARIN 
DE ZACHTE 
KEUTELS HET EERS' 
GEVORMD WORDEN 
DOOR AFSCHEIDING IN 
DE BLINDE DARM
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vatten veel meer vitaminen dan de 
normale keutels. Bij aanhoudende 
stress stoppen de hazen die op 
name, zodat ze verzwakken, met 
alle gevolgen vandien.

Kenmerken van jonge 
hazen
• in de pels:
-  een donkerbruine haarkleur met 

zacht wolhaar aan de buik;
-  de neusbeenderen en de ribben 

laten zich gemakkelijk indruk 
ken en breken zonder splinters 
na te laten;

-  als we op de masseterspieren van 
de onderkaak drukken, dan 
gaan de onderste snijtanden H2 
tot 1 cm uit elkaar;

-  de oorschelp kan nog gemakke 
lijk gescheurd worden (dat is een 
onzeker teken, evenals de witte 
voorhoofdvlek bij één- o f tweeja 
rige hazen);

-  het knobbeltje van STROH: 
jonge hazen hebben één centime 
ter boven het karpaal gewricht 
een verdikking, die des te groter 
is naarmate de haas jonger is. Ze 
verdwijnt op acht maanden. Die 
verdikking is te wijten de distale 
epiphyse van de ellepijp die meer 
proximaal gelegen is dan die van 
het spaakbeen;

-  de zekerste methode: wegen van 
de ooglenzen, nadat die gedu 
rende veertien dagen in een tien 
procent formolwateroplossing 
geplaatst werden. 275 mg is de 
grens tussen de jonge en volwas 
sen hazen;

-  we kunnen aan de omvang van 
de geslachtsdelen een jonge van 
een volwassen haas onderschei 
den (zie tekening).
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•  nadat de pels is afgestroopt:
-  het vlees heeft een lichtrode 

kleur;
-  de symphyse tussen zit- en 

schaambeenderen is nog ge 
vormd door kraakbeenderen;

-  de rugaponeurose is niet sterk

ontwikkeld en niet doorschij 
nend;

-  tot de vijfde maand is het gat in 
de humerus nog goed zichtbaar, 
vanaf de zevende maand is dat 
volledig dichtgegroeid;

-  als we het karkas met de onder-

oud jong oud jong

Leefgebied 314 ha

Activiteitsgebied ±15 ha 
Vluchtweg 

O Legers



uiteinden van de voorlopers 
(voorste poten) in de hoogte hou 
den, breken die van jonge hazen 
en niet die van oude (STROH 
1959).

Jonge haasjes zijn “boterhaasjes”. 
Het vlees smelt op de tong en al 
leen als er voldoende jonge dieren 
geoogst worden is er “interest” en 
kunnen we jagen zonder “het wild- 
kapitaal” aan te tasten.

Leefgebied
Normaal leeft de haas binnen een 
leefgebied van een twintigtal hec 
taren, maar om voedsel te zoeken, 
te paren en te vluchten kan je reke 
nen op een totaal leefgebied van 
driehonderd dertig hectare.


