Natuurlijke muizenvangers
In de muizen- en rattenbestrijding biedt de natuur ons een helpende hand. Enkele
martersoorten die zich ook in de bebouwde kom ophouden zijn rnuizen- en rattenvangers bij uitstek: de bunzing, de hermelijn en de wezel. Deze marterachtigen
horen tot de orde Carnivora (roofdieren), familie Mustelidae. In Nederland zijn
alle 1narterachtigen beschermd bij de Flora- en Faunawet.
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OPVALLEND GEZICHTSMASKER
De bunzing, ook wel de 'western polecat' genoemd,
hoort tot de (middel)grote marterachtigen. Een
mannetjes-bunzing kan uitgroeien tot een kopromplengte van 45 cm, een staartlengte van 18 cm en kan
een gewicht bereiken van 500 tot wel 1800 gram. Er
is een fors verschil in formaat en gewicht tussen de
mannetjes en de vrouwtjes; de vrouwtjes wegen
hoogstens 1100 gram. De pels van de bunzing is
donkerbruin met een lichtbruine (geelachtige)
ondervacht. Opvallend is het gezichtsmasker van de
bunzing: om de ogen en boven de neus een donkerbruine band. Het overige gedeelte van de kop en de
rand van de oren is wit. De poten van de bunzing
zijn kort; hij beweegt zich voort volgens een typische 'sprongengalop'.

DE BIOTOOP VAN DE BUNZING
De bunzing houdt van een afwisselend landschap
met veel ruigten, houtwallen, bosjes en zoombegroeiing zoals van bramen en elzen. Het nest is vaak
te vinden in verlaten konijnen-, dassen- of vossenholen. Ook ruimten onder
oude schuurtjes, steenho-

pen, omgevallen bomen en ·vervallen bunkers kunnen uitgelezen schuilplaatsen zijn voor de bunzing.
Als het moet graaft hij
met gemak zelf een
hol.
Het hol heeft in de
regel meerdere uitgangen. De bunzing zoekt
's winters vaak de
nabijheid van bewoning op (schuren).
Egelslaapplaatsen zijn
trouwens ook een
populair onderkomen
voor de bunzing.
Volgens de literatuur heeft de
bunzing een leefgebied van 8 tot
1000 ha. Vaak overlapt het leefgebied van de mannetjes die van de
vrouwtjes. Toch leeft de bunzing solitair. Alleen in de paartijd laat het vrouwtje het mannetje toe in haar leefgebied. De mannetjes en de
vrouwtjes verdedigen hun leefgebied fel tegen
indringers. Door middel van een secreet uit de
anaalklieren (muskus) en soms met hun uitwerpselen markeren ze hun leefgebied.

LEEFWIJZE EN POPULATIE
De bunzing is een schemerdier: vroeg in de avond is
hij actief om -na een tussentijdse rustperiode- vervolgens in de nachtelijke uren tot de ochtend
opnieuw in de weer te zijn. De bronsttijd van de
vrouwtjes loopt, afhankelijk van hoe streng de winter is geweest, van maart tot april. Het mannetje
stroopt zijn hele leefgebied af op zoek naar een
vrouwtje dat hem welgevallig is. De hofmakerij
neemt veel tijd in beslag. Als het vrouwtje gewillig
is, laat zij zich slap en weerloos als een gedood
prooidier door het mannetje meeslepen, totdat zij
bereid is om tot paring over te gaan.
In de literatuur wordt verschillend over de draagtijd
geschreven. De Nederlandse zoogdierdeskundige dr.
C. Eykman, heeft het over 8 à 9 weken. In de uitgave
'Zoogdieren van West-Europa' wordt ca. 6 weken
genoemd. Ook het aantal jongen per worp verschilt
in de literatuur, maar een gemiddelde van 5 jongen
lijkt reëel. Na ca. 3 maanden zijn de jongen zelfstandig; ze gaan dan op zoek naar een eigen leefge-

bied. In die periode vallen er veel slachtoffers door
het verkeer. Bunzingen kunnen 5 à 6 jaar (tot 10
jaar) worden.
GEVARIEERD VOEDSEL
De bunzing houdt van variatie in de prooidieren.
Onder de grotere prooidieren bevinden zich hazen,
konijnen, kippen, bruine ratten, woelratten, muskusratten en muizen. Die laatste worden door de
vrouwtjes het meest gegeten. Vraatbeelden van de
bunzing bij prooidieren zien we bij muizen in de
kop en bij konijnen in de neus. Bij kikkers en padden wordt de ruggebeet toegepast, waardoor deze
prooidieren verlamd raken.
De bunzing als ratten- en muizenvanger is voor de
dierplaagbestrijder in kleine gemeenten en op boerderijen een welkome gast. B iedt hem daarom voldoende schuilgelegenheid. Op het erf van boerderijen
voldoen kleine kisten bedekt met takken en bladeren.
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DE HERMELIJN
KONINKLIJKE VACHT
De hermelijn wordt in de volksmond ook wel de
'grote wezel' en de 'muishond' genoemd. Het is één
van de felste kleine marterachtigen met een enorme
jachtdrift. Het gewicht schommelt tussen de 150 en
440 gram. Hij heeft een langgerekt, slank lichaam
van 230 tot 285 mm lang. De poten zijn kort; de
hals en de staart zijn lang. De staartlengte is gemiddeld een derde van de totale kopromplengte. De rug
is meestal licht- tot beigebruin met scherpe demarcatielijnen die lopen van onder de kin tot aan de
achterpoten. De buik is wit en de hermelijn heeft
een mooie zwarte pluim aan het uiteinde van de
staart. In de winter is de hermelijn geheel of gedeel-

telijk wit; alleen de karakteristieke zwarte staartpluim resteert. De vachtwisseling vindt meestal in
november/december plaats. Jonge hermelijnen krijgen pas op de leeftijd van 6 weken hun zwarte
pluim.
WARE ATLEET
In tegenstelling tot de bunzing is de hermelijn
zowel overdag als 's nachts actief. Hermelijnen houden van ruig landschap met veel schuilmogelijkheden (dit komt -helaas- in ons land waar veel ruilverkaveling is toegepast, nog slechts zelden voor). Als
de hermelijn door zijn leefgebied ► ► ► a 9 . ~6
loopt, zal hij voor zijn beschutting
P

veelvuldig gebruik maken van heggen,
struiken, hekwerken en ruige randen
met veel planten. Tijdens de jacht benut
hij de gangen van konijnen, woelratten
en mollen. De hermelijn is een uitmuntende klimmer; ook schuwt hij het niet
om zwemmend zijn prooi te achtervolgen. Meestal zijn dat woelratten (de
natte woelrat Arvicola terrestris). Ook
vangt hij woelratten in hun gangenstelsels (de droge woelrat Arvicola shermann)
in Zuid-Limburg. Het gangenstelsel
moet dan wel een doorsnede van meer
dan 5 cm hebben.
Tijdens het ontwikkelen van nieuwe
narourbeheerplannen is het voor de hermeiijn van levensbelang dat er voldoende
bermen, overhoekjes en walkanten met
begroeiing worden gecreëerd. Op die
manier wordt bijgedragen aan de bevordering van schuilmogelijkheden voor de
marterachtigen.

LEEFWIJZE EN POPULATIE
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De paring vindt in februari of maart
plaats. Na een draagtijd van 10 à 11
weken worden 5 à 7 jongen geboren.
Het komt ook voor dat de paring later
(in de zomer) plaatsvindt. In die situatie begint na
de bevruchting van de eicel een rustperiode van 7 à
10 maanden. Pas in maart zullen de eicellen zich
verder ontwikkelen. De draagtijd is dan 8 à 10
weken. Jonge hermelijnen worden naakt geboren.
Na 10 weken zijn ze zelfstandig. Het jagen gebeurt
vaak in familieverband. In het najaar gaan de jonge
hermelijnen hun eigen weg. Hermelijnen kunnen
bij uitzondering 10 jaar oud worden, maar 2 jaar is
het gemiddelde. Ook voor de hermelijn geldt dat
het verkeer veel slachtoffers eist. Ook vallen er veel
doden door parasitaire wormen in de neussinussen.
DOOD DOOR BEET
Zoals eerder opgemerkt is de hermelijn ons felste
roofdier. Een rasechte jager. Onvermoeibaar achtervolgt hij zijn prooidier, daarbij niet gehinderd door
land of water. Het voedsel van hermelijnen bestaat
grotendeels uit knaagdieren: veld- en bosmuizen,
bruine ratten en woelratten. Maar ook voor wilde
konijnen haalt de hermelijn zijn neus niet op. De
prooidieren worden achter de kop doodgebeten.
Vaak worden grote prooidieren of resten van een
prooidier verstopt in holtes. In Engeland wordt veel
gebruik gemaakt van gestapelde stenen muurtjes als
erfafscheiding. Deze staan erom bekend dat hermelijnen hierin graag hun prooien verstoppen. Het
voedsel kan ook uit vogels of vogeleieren bestaan.
De uitwerpselen van de hermelijn zijn 4 tot 8 cm
lang en cilindrisch van vorm, aan het uiteinde
gedraaid, zeer puntig en eindigend in plukjes. De
dikte van de uitwerpselen varieert van 3 tot 6 mm.

KABOUTER
De wezel is de kabouter onder de marterachtigen.
Sterker nog: de wezel is met een kopromplengte van
13 tot 24 cm en staartlengte tot 6 à 7 cm het.kleinste
roofdier van Nederland. Vooral de vrouwtjes zijn zó
klein dat ze gemakkelijk ondergronds door de gangenstelsels achter de muizen aan kunnen. Het
lichaam is langgerekt (de 'rennende sigaar' wordt de
wezel wel genoemd), slank met zeer korte poten. De
demarcatielijn tussen de buikzijden en de rug verloopt onregelmatig. De staart is relatief kort. De rug
is lichtbruin tot bruin, de buikzijde is wit. De kleine
kop heeft minieme oorschelpen en de poten zijn
naar verhouding kort. We kennen wezels van hun
gewoonte om rechtop op de achterpoten te staan en
dan boven de planten uit te kijken.
BIOTOOP VAN DE W EZ EL Wezels houden van droge plaatsen. Denk daarbij
aan zand- en heidegronden en plaatsen waar voldoende beschutting is. Als er voldoende schuilgelegenheid aanwezig is, komt de wezel ook dicht in de
buurt van bebouwing voor. Hoewel ze behoorlijk
lenig zijn, houden wezels niet van klimmen en
zwemmen. Dit in tegenstelling tot de hermelijn.
Hun nesten of slaapplaatsen worden aangetroffen in
oude muizenholletjes, ratten- en mollenholen. Ook
in spleten van oude schuurtjes of gebouwen of
andere droge openingen en holtes. De nesten worden 'gestoffeerd' met haren en veertjes van prooi-

dieren. De mannetjes hebben een leefgebied dat
1 tot 25 ha groot is. Dit overlapt het leefgebied van
de vrouwtjes dat -afhankelijk van de aanwezigheid
van prooidieren- 1 tot 7 ha groot is.

DAG EN NACHT
De wezel is, net als de hermelijn, zowel overdag als
's nachts actief. De wezel is altijd druk in de weer.
Het is een heel beweeglijk dier, dat vaak rent en
sprint alsof zijn leven ervan afhangt. De voortplantingscyclus is sterk afhankelijk van het aantal prooidieren dat aanwezig is. De vrouwtjes kunnen het
hele jaar door paren. De belangrijkste paartijd is in
februari/april. De draagtijd is 35 tot 40 dagen. De
meeste jongen worden in mei geboren. Het vrouwtje werpt gemiddeld 5 jongen, die na 2 à 3 maanden
in familieverband of zelfstandig jagen. De belangrijkste vijand van de wezel is de mens. Door de
jacht, door de consumptie van vergiftigde muizen
en door het verkeer sneuvelen er vele. Officieel kunnen wezels 5 à 6 jaar oud worden. In de praktijk
bereiken ze nauwelijks 2 jaar.

SCORE : 1 OP 550
Het voedsel van de wezel bestaat voor 85% uit woelmuizen. Als er geen of weinig woelmuizen in de
buurt zijn, worden bos- en huismuizen genuttigd.
Volgens de literatuur vangen wezels 1 à 2 muizen
per dag. Dit zal waarschijnlijk afhangen van de nestgrootte en of een vrouwtje in de zoogperiode is. Dat
zijn dus minimaal zo'n 550 (!) muizen per jaar. Ook
worden kleine vogels gevangen. Soms bewaren
wezels hun prooi. De uitwerpselen van de wezel zijn
3 à 4 cm lang en 3 mm dik. Meestal zijn ze zwart,
soms met lichter gekleurde stukken (botten) er in.
Ze zijn meestal sterk gedraaid met een punt aan het
uiteinde.

Wezels, hermelijnen en bunzingen zijn bij uitstek
muizenvangers. Een beheersplan voor nieuw in te
richten terreinen zou om die reden ook aandacht
moeten schenken aan de marterachtigen. Wie weet
hebben we dan minder ongemak van muizen in
bedrijfsgebouwen en woningen.

BIJZONDER: JONGE STEENMARTERS BEGIN FEBRUARI
Als muizenvanger en rattenkiller slaat ook de steenmarter geen gek figu ur. In één nacht kan hij vele muizen
om zeep helpen. Deze dierlijke inbreker stelt met zijn stommelende geluiden bewoners vaak voor een
dilemma. Gek genoeg is het dezelfde steenmarter die een bloedhekel heeft aan lawaai (een hinderlijk spelende radio kan de steenmarter verjagen). Ook is bekend dat de steenmarter vreemde, onnatuurlijke geuren
beslist niet op prijs stelt: denk aan mottenballen, toiletblokjes, haarspray e.d.

DRAAG- EN ZOOGTIJD
De paartijd van de steenmarter is in juli en augustus. Het vrouwtje laat tijdens haar 10-daagse loopsheid het mannetje dan toe in haar territorium.
Het verliefde stel kan dan een enorm kabaal veroorzaken. Aansluitend
treedt een verlengde draagtijd in van 8 tot 9 maanden. Onder invloed
van het dag- en nachtritme, de buitentemperatuur, het voedselaanbod en
de aanwezigheid van schuilplaatsen, zorgt een hormonale prikkeling ervoor
dat de bevruchte eicel zich na de vertraging alsnog nestelt in de baarmoederwand.
Hierna duurt het 10 weken totdat de steenmarterbaby's (naakt) geboren worden. De zoogtijd is -normaal gesproken- tussen begin maart en eind juni.

VROEGE VONDST IN ZWOLLE
Incidenteel komt het voor dat al veel vroeger in het jaar
jonge steenmarters aangetroffen worden. Na de bijzonder zachte winter van 1999 werden in een woning in
de gemeente Zwolle op 10 februari (!) 4 dagen oude
steenmarters aangetroffen. De bewoners hoorden
boven het plafond in de zijkamer van de
Lezers die waarnemingen hebben gedaan
van een worp in het (zeer) vroege voorwoning regelmatig 's avonds veel lawaai. Ten
jaar,
worden verzocht dit te melden bij
einde raad werd toen een deel van het plafond losgehet Kennis- & Adviescentrum Dierplagen
haald. Groot was de verrassing toen men daarachter een latrine met uitin Wageningen. Dit in het kader van de
zoogdiermonitoring en het veranderende
werpselen en een nest aantrof met 4 piepjonge steenmarters die ten dode
leefgedrag van deze c11lt1111rvolger.
ware opgeschreven, nu hun moeder verdreven was.

OPROEP

►
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