
De vos

Typisch voor de meeste 
vossesoorten is hun vermo 
gen elk probleem op een 
unieke manier op te los 
sen. Dat bezorgt hen een 
bijzondere plaats in het 
dierenrijk; zo hebben ze 
zich kunnen handhaven.
Op het noordelijk halfrond 
leven ongeveer vijftig on 
dersoorten.

Uiterlijke kenmerken
De kop en ruglengte bedraagt zes 
tig tot negentig centimeter.
De totale lengte is ongeveer hon- 
derddertig centimeter, waarvan 
ongeveer vijfendertig à veertig 
centimeter voor de staart. De 
schouderhoogte is vijfendertig à 
veertig centimeter.
Het gewicht: een vos weegt vijf à 
twaalf kilogram: gemiddeld onge 
veer zeven kilogram.
De kop is breed, het voorhoofd 
plat, de snuit, die plotseling smal 
ler wordt, is lang en dun.
De poten zijn erg dun en omdat 
de vos laagbenig is, maakt hij een 
bijzonder lange indruk. Meestal is 
zijn spoor gemakkelijk te onder 
scheiden van dat van een even 
grote hond, want bij de vos is het 
spoor iets meer langgerekt. De na 
gels van beide zij tenen bereiken de 
zoolballen van de middenteen aan 
de achterkant. Bij een snelle 
vlucht bedekken de achterpoten 
de prenten van de voorpoten, het 
spoor lijkt dan op dat van een haas. 
De oren zijn breed aan de basis en 
spits aan de punt; ze staan rechtop, 
aan de buitenkant zijn ze zwart. 
Ze zijn zeer beweeglijk.
De ogen staan min of meer schuin, 
de pupil is verticaal en ellipsvor- 
mig.

Klasse: zoogdieren 
Orde: carnivora (roof 
dieren)
Familie: canidae (hond- 
achtigen)
Soort: vulpes vulpes
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De bijzonder lange staart is rood 
achtig met zwarte, gele of grijze 
tinten. De punt (lont) is meestal 
wit. Vossen met een witte staart 
punt noemen we “berkevossen” en 
die met een zwarte staartpunt krij 
gen de naam “brandvossen”.

De lippen zijn witachtig-grijs be 
haard. Die afstekende lichte kleur 
loopt over de hele hals en borst en 
gaat op de buik over in een troebel 
tot donker grijs.
De tenen van de voor- en achter 
poten zijn zwart zodat hij de in 
druk geeft zwarte laarsjes te dra 
gen.

Voeding

De vos is een “alleseter” of “omni 
voor”. Hij eet alles wat een klein 
wildrevier oplevert, zowel haar- 
als pluim wild. Vooral de grond 
broeders hebben het zwaar te ver 
duren, als er veel vossen in de 
buurt leven.
Ziek en zwak wild wordt meestal 
eerst opgeruimd. Dat zijn gemak 
kelijke prooien.
Toch verorbert de vos een enorm 
aantal muizen, vooral woelmui- 
zen. Spitsmuizen laat hij meestal 
links liggen. Bij een onderzoek 
werden in één vossemaag maar

Een vos eet ongeveer een 
halve kilogram per dag!

Resultaat van maagonderzoek 
bij vossen in Duitsland

72% kleine zoogdieren, waarvan

64% muizen.

8% vogels,
vooral reisduiven

19% insekten

1% plantaardig voedsel.

A: prent van achterpoten 
B: prent van voorpoten

1. De vorm van de pupil bij dag
2. De vorm van de pupil bij nacht

Het lichaam schijnt dik (tamelijk 
dikke pels) maar is in feite erg 
slank en tegelijk zeer krachtig. 
Het bekende vosrood is het zui 
verst aan de bovenkant van de kop 
tot ongeveer midden op de rug. 
Vanaf die plaats komen witte haar- 
punten voor; aan de achterpoten 
is de kleur weer helderder rood. 
Witte vossen (albino's) zijn zeld 
zaam.

liefst achtenveertig woelmuizen 
aangetroffen. De vos eet ook re 
genwormen, slakken, kevers, 
sprinkhanen, engerlingen, allerlei 
insekten, afval, eieren, kikkers, 
fruit, bessen en planten. Soms 
slaat hij ook een reekalf. In de tijd 
van de bosbessen is de ontlasting 
van de vos zwart. In de omgeving 
van stortplaatsen is de vos een 
“aaseter”.

Dat zal in rijke kleinwildrevieren 
wel enigszins anders zijn!
In een jachtveld met veel konijnen 
is de verdeling als volgt:
90% konijnen, 4% vogels en 6% 
muizen, eieren, bessen en insek 
ten.
In revieren waar veel fazanten (te 
laat) uitgezet worden, kan de vos 
natuurlijk enorme ravages aan 
richten!!

224





De vos heeft enkele 
gemeenschappelijke 
kenmerken met de 
hond

1. Het geluid
2. Het gebit
3. De speekselverdamping op de 

tong
4. Het overbrengen van honds 

dolheid
5. Het begraven van voedselres- 

ten
6. Het plaatsen van urinetekens
7. De wijze van copuleren
8. De bewegingen: lopen, dra 

ven, galopperen
9. Het doden met het krachtig 

gebit
10. Een sterk ontwikkeld reukor 

gaan

Het verschil van de vos met de hond: prent 
rode lijn = hond; prent zwarte lijn = vos

Leefgebied
De vos graaft zijn hol het liefst in 
het bos, in stevige, maar niet te 
harde grond, waar hij diep in kan 
doordringen. Hij maakt ook graag 
gebruik van al dan niet bewoonde 
dasseholen, die hij zo nodig ver 
groot; soms neemt hij ook wel een 
konijnehol, dat verder wordt uit 
gegraven.
In heuvelachtig terrein liggen on 
geveer twee derden van de holen 
naar het zuidwesten, zuiden of 
zuidoosten gericht; de vos heeft 
dus een duidelijke voorkeur voor 
de zonkant. In bebost gebied zijn 
wegens de begroeiing uitzonderin 
gen op die regel talrijker.
De vos mijdt meestal struikgewas 
en jong hout, tenzij er op die plaats 
een oud hol is. Dan neemt het 
wijfje het soms weer in gebruik,
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als het tenminste gun 
stig gelegen is en de 
jongen er in de buurt 
op een zonnig plekje 
kunnen zonnen. In bijzonder ge 
schikte omstandigheden beslaat 
het territorium een oppervlakte 
van vijf tot twaalf vierkante kilo 
meter, in bijzonder ongunstige 
omstandigheden een oppervlakte 
van twintig tot vijftig vierkante ki 
lometer.

Van gemerkte vossen werd bijna 
de helft later weer gevangen of ge 
schoten op een afstand van hoog 
stens vijf kilometer van de plaats 
waar ze waren gemerkt. Slechts 
zes procent had zich dertig tot ze 
ventig kilometer daarvan verwij 
derd.

Uitwerpselen van de vos met beenderres- 
ten.

Bij een Nederlands onderzoek 
werden vergelijkbare cijfers ge 
vonden.

Grote vosseholen zijn meestal aan 
gelegd door dassen en worden dan 
door das en vos gezamenlijk be 
woond. Zij blijven vaak lange tijd 
bestaan.
In het Reinhardswald (ten noorden 
van Kassei in West-Duitsland) ligt 
een groot vossehol dat al in 1880 
bij de houtvesters bekend was. 
Zulke holen hebben dikwijls tien
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tot vijftien of meer uitgangen. Be 
halve de vos en de das wonen er 
heel vaak ook bunzingen, wilde 
katten, wilde konijnen en soms 
ook steenuilen.
In bepaalde gevallen zouden zelfs 
visotters tijdelijke “onderhuur 
ders” in een vossehol zijn geweest. 
Kennelijk heerst er dan een soort 
“huisvrede”, zoals we dat ook bij 
andere soorten roofdieren kennen.

De vos en de das
De vos en de das wonen wel eens 
samen in eenzelfde holencomplex. 
Eigenlijk zijn ze vijanden van el 
kaar en van een vriendelijk samen 
wonen van vos en das is dan ook 
weinig te merken. We moeten in 
dat geval wel aannemen dat beide 
dieren daarin een voordeel zien 
dat hen sterker in beslag neemt 
dan hun agressie jegens elkaar. 
Misschien is het zo dat de das weet 
dat de vos hem tegen binnendrin 
gende kleine jachthonden be 
schermt en de vos profiteert wel 
licht van de jachtbuit van de das. 
Als vos en das dan al samenleven, 
is het wel op gespannen voet. Dat 
is ook om een andere reden begrij 
pelijk. Wie eenmaal heeft gezien 
hoe vies een vossenest er uitziet, 
het nest vol met afgekloven botten 
en stinkend aas heeft geroken en 
wie heeft gezien hoe netjes en zin 
delijk de das leeft, heeft geen ver 
dere uitleg meer nodig.

Voortplanting
De voortplantingstijd (ranstijd) 
valt gewoonlijk in de maanden ja 
nuari en februari. Vaak zijn vossen 
dan de hele dag op de been, wat 
natuurlijk ook aan de woelmuizen 
kan liggen, die op de warmere 
uren van de dag actief zijn. 
Tijdens de wintermaanden worden 
bijna geen sociale activiteiten 
waargenomen, maar in de vroege 
lente gaan de individuen een gezel 
opzoeken. Daar monogamie de 
overhand heeft, herstellen de ou 
dere vossen het contact met el 
kaar, terwijl de jongen van het 
voorgaande jaar nieuwe paren vor 
men. Tijdens de twee weken die 
de loopsheid van de moervos voor 
afgaan (pro-oestrus) is er een ge 
weldige opleving in de gedragin 
gen, die de vossen in staat stellen 
eikaars plaats te bepalen. Niet-ge- 
bonden jonge moeren plaatsen 
sterk riekende urinetekens in hun

gehele woongebied en zetten een 
territorium uit, terwijl de rekels 
rondlopen op zoek naar een moer 
tje. De moervos gebruikt vooral 
een speciale schreeuw, een soort 
geblaf, om er zeker van te zijn, dat 
ze een vaste partner heeft vóór zij 
loops wordt. De naderende loops 
heid is te zien aan duidelijke fy 
sieke veranderingen bij de moer: 
vooral het opzwellen van de vulva- 
streek en het geregeld oprichten 
van de staart als een uitnodiging 
om te paren.
De wijze van copuleren van rode 
vossen komt overeen met die van 
honden, waarbij het paar tien à 
vijftien minuten aan elkaar blijft 
vastzitten. De paring is maar be 
trekkelijk zelden waargenomen. 
Toch gelooft men niet dat ze in het 
hol plaats heeft.
Als de moervos eenmaal zwanger 
is, begint ze het hol klaar te maken 
voor de komende worp. De pels 
op de buik bij de moer valt uit en 
de tepels komen bloot te liggen, 
om zo de pas geboren jongen het 
zogen te vergemakkelijken.
Na een dracht van tweeënvijftig 
dagen brengt de teef drie tot vijf, 
soms ook zes of meer jongen ter 
wereld. Het grootste vastgestelde 
aantal embryo’s was elf, maar dat 
wil niet zeggen dat er ooit zo veel 
jongen geboren worden. Toch is 
het wel voorgekomen dat uit één 
hol tien tot dertien jongen werden 
opgegraven, maar die zijn altijd 
van twee wijfjes. Het is immers 
geen uitzondering dat een wijdver 
takt hol door twee wijfjes wordt 
gebruikt.
De pasgeboren vosjes zijn zo groot 
als een mol en dragen een noot- 
bruin tot leigrijs wollig eerste 
jeugdkleed met een witte staart 
punt, een witte borstvlek en geel 
witte strepen op het voorhoofd. 
Ze zijn tien tot vijftien centimeter 
lang en wegen tachtig tot honderd- 
vijftien gram. Drie of vier weken 
lang worden ze uitsluitend met 
moedermelk gevoed.
Na ongeveer twee weken gaan de 
blauwachtige ogen open. De melk 
tanden komen omstreeks dezelfde 
tijd door, de melkkiezen volgen op 
de twintigste dag.
Het zogen houdt omstreeks de 
achtste levensweek op. Als ze on 
geveer een maand oud zijn, ver 
schijnen de jongen buiten het hol. 
Ze dragen dan meteen het tweede, 
rode jeugdkleed. Het eerste vlees

dat de jonge vossen als voedsel 
krijgen, is bijna altijd in de maag 
van het wijfje voorverteerd. Ze 
braakt het uit als ze bij haar jongen 
komt (spijsbrij). Pas wanneer de 
jongen buiten voor het hol spelen, 
brengt het wijfje het voedsel in de 
bek naar hen toe. Tegen de tijd 
dat de jongen zelfstandig worden, 
krijgen ze vaak levende prooi. 
Daarop oefenen de jongen dan 
spelenderwijs, waarbij het soms 
wel een kwartier duurt voor het 
gevangen dier uit zijn lijden is ver 
lost.

Verstoort de mens het hol, dan 
verhuist de teef met haar jongen, 
meestal in de avonduren. Ze 
neemt de kleintjes met de tanden 
bij het nekvel en sleept er zo soms 
twee of drie tegelijk weg. Ter ver 
vanging legt ze vaak eenvoudige 
noodgangen aan of neemt haar in 
trek in bestaande gangen.
Onder de jonge vossen treden 
soms aanzienlijke verliezen op. 
Het voorj aarsbestand wordt niet 
elk jaar meer dan verdubbeld. 
Door voldoende afschot in de 
zomer moet het mogelijk zijn de 
vossenstand binnen de gewenste 
perken te houden. Helaas is dat 
tegenwoordig noodzakelijk.

Ruim een eeuw geleden schreef de 
bekende jager-schrijver Karl Emil 
Diezel op grond van eigen waarne 
mingen dat de reu de verzorging 
van de jongen op zich neemt als 
de moeder omgekomen is, als de 
jongen tenminste niet al te jong 
zijn.

Onlangs hebben Seitz en Tem- 
brock bij gevangen zilvervossen en 
later ook bij gewone vossen waar 
genomen dat de reu al kort na de 
geboorte de teef van voedsel voor 
ziet. In de vrije wildbaan brengt 
hij de prooi echter niet naar het 
hol, maar geeft hem bij voorkeur 
op een afstand van maximaal twee 
honderd meter van het hol aan het 
wijfje. De zoöloog en cineast Siel- 
mann heeft dat zelfs op film kun 
nen vastleggen.

Volgens Stubbe blijft de reu soms 
ook in het hol waar de jongen ge 
boren zijn, wonen. Meestal echter 
komt hij er pas later binnen en 
helpt dan ook zo nu en dan bij het 
voeden van de jongen. Die “fami- 
liebezoekjes” brengt hij maar een 
poosje, hoogstens twee weken 
lang.
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De onderlinge band is bij verschil 
lende vossengezinnen kennelijk 
niet even sterk. In juni werden ooit 
nog verbazend kleine en zwakke 
vosjes opgemerkt die door de bos 
sen wandelden, terwijl anderzijds 
in januari nog een oude teef met 
vijf volgroeide jongen in een niet 
eens erg groot hol werd aangetrof 
fen.

Het voorbeeld van de moeder is 
niet altijd nodig om de jongen te 
leren jagen. Een opmerkelijk 
geval vinden we bij Behrendt: vijf 
jonge vossen die hij, toen ze enkele 
weken oud waren, uit het hol had 
gehaald, liet hij na vier maanden 
vrij. Twee daarvan werden vier 
weken later door een jager gescho 
ten. Hun voedingstoestand was 
normaal. In de maag bevonden 
zich muizen en verder resten van 
zangvogels, kippen en hazen. 
Hoewel de jongen geen enkele lei 
ding hadden gehad, waren zij erin 
geslaagd zich aan het leven in het 
wild aan te passen. Zij joegen zui 
ver instinctmatig op de karakteris 
tieke vossemanier zonder dat ze 
dat hadden hoeven te leren.

Vossen ruien slechts eenmaal per 
jaar, maar volgens Behrendt groeit 
het bovenhaar van de rug vanaf 
oktober tot diep in december met 
verscheidene centimeters aan. De 
wintervacht krijgt dus pas in de 
tweede helft van december zijn 
grootste dichtheid. Alleen in de 
lente zijn de teven gemakkelijk 
van de reuen te onderscheiden, 
want als ze jongen hebben, begint 
de rui van de teven pas veel later, 
zodat ze half juni nog duidelijke 
resten van winterhaar vertonen. 
Ook de staart van volwassen vos 
sen ondergaat slechts één keer, nl. 
laat in het voorjaar, een haarwisse- 
ling; aan het eind van de zomer is 
de beharing weer volledig.

Vijanden
In Midden- en West-Europa zijn 
de natuurlijke vijanden van de vos 
overwegend uitgeroeid of zeld 
zaam geworden. Herhaaldelijk 
zijn steen- en zeearenden waarge 
nomen die een vos sloegen, of toch 
een poging daartoe ondernamen. 
Vooral de behendige steenarend 
schijnt daarbij dikwijls succes te 
hebben. In een horst van een

steenarend werden eens vijftien 
schedels van een vos gevonden. 
Aangetoond is ook dat haviken en 
oehoes wel eens jonge vossen 
slaan. Of de wolf een echte belager 
is van de vos lijkt zeer dubieus. 
Wellicht slaagt hij er wel eens in 
als er veel sneeuw ligt een vos te 
slaan, maar in het algemeen zullen 
de vossen hem te vlug af zijn.

H.G. Zimmermann schrijft dat hij 
getuige geweest is van een tafe 
reel, waarbij een wilde kat een 
moervos met succes bevocht. Ook 
dat gebeurt uiterst zelden. In ge 
vechten met huiskatten (verwil 
derde) is de vos niet altijd de win 
naar. Het is ook mogelijk dat de 
das zich vergrijpt aan een van de

De vos in prachtige winterkleuren

vossejongen die in zijn burcht ge 
boren worden. Een volwassen vos 
beschermt zich tegen zijn vijanden 
door zijn scherpzinnigheid en be 
weeglijkheid, door zijn sterk gebit, 
door behendig gebruik te maken 
van dekking of door eenvoudig 
zijn hol in te vluchten. Een vos die 
in het nauw gedreven is of geraakt 
door een schot, rolt zich meestal 
op de rug met de vang dreigend 
open. Dikwijls begint hij te jan 
ken.

Omdat de vos overal in ons land 
voorkomt en zich wonderwel weet 
aan te passen (cultuurvolger?), 
krijgt hij in jagerskringen ook 
meer en meer aandacht. Dat is niet 
alleen in ons land het geval, maar
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Ontmoeting vos en hond (Fox terrier) in 
het vossenhol

ook ver buiten onze grenzen. Het 
zou interessant zijn als we zouden 
weten hoeveel vossen er bij ons per 
jaar afgeschoten, gevangen, uitge 
graven of vergast (weidelijkheid?) 
worden. Jachtopzieners zouden el 
kaar moeten informeren in ver 
band met gebruikte vangmetho- 
des. Op die manier zouden we op 
een weidelijke wijze tot een rede 
lijk vossenbestand kunnen komen.

Als we enkele afschotcijfers onder 
ogen nemen van landen uit onze 
omgeving, moet bij ons toch wel 
een lichtje gaan branden.

Denemarken: 49.000 vossen. Het 
lijkt veel maar het gaat hier om een 
V ossenpopulatie van ongeveer
100.000 exemplaren.

Noorwegen: 41.000 vossen.

West-Duitsland: jaarlijks ongeveer
100.000 vossen.

Oost-Duitsland: jaarlijks ongeveer
80.000 vossen.

Als de jagers en jachtopzieners van 
het kleine België deze getallen 
lezen zullen ze wel even de wenk 
brauwen fronsen. Toch mogen we 
niet wachten tot onze vossenpopu- 
latie uit de hand loopt!

Typisch voor deze cultuurvolger is 
dat hoewel hij in vele landen sterk 
vervolgd wordt, zijn populatie 
quasi stabiel blijft: de moervos 
brengt proportioneel grotere wor 

pen ter wereld, waarmee de soort 
uitzonderlijk goed grotere be- 
standsverliezen compenseert.
De Deense vossenpopulatie wordt 
op dit ogenblik op zo’n 100.000 ex 
emplaren geschat. Jaarlijks wordt 
van deze stand de helft weggeno 
men, vooral in de periode tussen 
oktober en januari, dus als de balg 
rijp is. De vos wordt vooral met 
het geweer vervolgd, men schoont 
namelijk het hol. Hij wordt hier 
dus als volwaardig wild be 
schouwd! Een lovenswaardig ini 
tiatief van de jagers uit Denemar 
ken is de schoontijd voor de rood 
rok: van 1 maart tot 31 mei. Ook 
bij ons zou men zo’n initiatief moe 
ten nemen. Het zou fijn zijn als we 
jonge gediplomeerde jagers zon 
der jacht op uitnodiging van een 
jachtheer zonder tijd of interesse, 
de vos konden laten bejagen met 
het geweer.
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