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AANLEIDING
Het Jachtopeningsbesluit van 30 mei 2008 legde de jachtopeningstijden in het Vlaams
gewest vast voor de periode van 1 juli 2008 tot en met 30 juni 2013. Dit advies kadert in
de voorbereiding van het nieuwe Jachtopeningsbesluit voor de periode 2013-2018.
VRAAGSTELLING
1. Kunnen er aanbevelingen of suggesties gegeven worden inzake ree met het oog op
het duurzaam beheer van de populatie (= doelstelling)? Is reguliere bejaging gedurende
het hele jaar wetenschappelijk te motiveren in functie van deze beheerdoelstelling?
2. Wat zijn de mogelijke maatregelen om de patrijzenstand duurzaam te laten toenemen
(= doelstelling)? Is de huidige regeling effectief gebleken? Zou een jachtverbod op deze
soort haar staat van instandhouding kunnen verbeteren?
3. Kunnen er aanbevelingen gegeven worden inzake het beheer van grauwe gans met
het oog op het beperken/minimaliseren van de schade, rekening houdend met de
gewestelijke instandhoudingsdoelen voor deze soort? Wat zouden de voor- en nadelen
(populatiedynamisch/ecologisch/beheertechnisch/socio-economisch) kunnen zijn van een
verlenging van de reguliere jacht (bv. van 30 september tot 31 oktober) aan deze
aanbevelingen?
4. Kunnen er aanbevelingen gegeven worden inzake het beheer van Canadese gans
gericht op het minimaliseren van de schade aan landbouw en van de negatieve impact op
inheemse fauna en flora. Wat zouden de voor- en nadelen (populatiedynamisch/ecologisch/beheertechnisch/socio-economisch) kunnen zijn van een vervroegde opening van
de reguliere jacht op Canadese gans (bv. van 15 augustus tot en met 31 maart),
aangevuld door bijzondere bejaging van 1 april tot en met 14 augustus)?
5. Welke zijn de mogelijke voor- en nadelen (populatiedynamisch/ecologisch/
beheertechnisch/socio-economisch) van een verlenging van de reguliere jacht op vossen
(vb. van 15 mei t.e.m. 14 maart)? Welke zijn de effecten hiervan op de populatiedynamiek van deze soort? Kan dit een betere bescherming bieden voor grondbroeders,
schade aan pluimvee voorkomen en/of de verspreiding van vossenlintworm indijken?
6. Welke zijn de mogelijke voor- en nadelen (populatiedynamisch/ecologisch/
beheertechnisch/socio-economisch) van het doden of wegvangen van steenmarters met
het oog op het beperken van het aantal schadegevallen (kleinvee, woningen,
voertuigen)? Kan het doden of wegvangen van steenmarters het aantal schadegevallen
terugdringen? In welke periode van het jaar zou het wegvangen of doden van
steenmarters in functie van het beperken van het aantal schadegevallen het meest
effectief en/of efficiënt zijn?
TOELICHTING

Inleiding
Het jachtopeningsbesluit bepaalt, samen met het jachtvoorwaardenbesluit, welke acties
of beheermaatregelen in het kader van het beheer van een bepaalde wildsoort in
Vlaanderen toegepast kunnen worden.
De keuze voor een bepaalde maatregel, na het evalueren van de voor- en nadelen en het
tegen elkaar afwegen van mogelijke alternatieven, is een van de laatste stappen in het
beslissingsproces in het kader van het beheer van een bepaalde wildsoort (voor
gestructureerde besluitvorming zie Gregory et al. (2012), specifiek voor wildbeheer en
beheermodellen zie o.a. Decker et al. (2012)).
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De afweging en evaluatie van alternatieve beheermaatregelen is alleen mogelijk indien er
vooraf duidelijke doelstellingen voor het beheer bepaald zijn. Deze doelstelling(en)
vormen een vertaling van het geheel van impacts (ecologische, economische,
gezondheid/veiligheid, psychologische en socio-culturele) die de verschillende actoren
belangrijk vinden en wensen te sturen, of van de toekomstige situatie die men wenst te
bereiken (Decker et al., 2012). Het bepalen van deze doelstelling is een ‘waarden-debat’,
waarover geen oordeel over ‘juist’ of ‘fout’ mogelijk is.
Voor dit advies is het INBO dan ook steeds vertrokken vanuit de door de Minaraad naar
voor geschoven doelstellingen. De voorgestelde beheermaatregel of wetswijziging werd
geëvalueerd in functie van die beheer- of beleidsdoelstelling. Er werd ook steeds getracht
de evaluatie van de voorgestelde beheermaatregel of wetswijziging vanuit
populatiedynamische,
ecologische
(ook
neveneffecten
op
andere
soorten),
beheertechnische zowel als socio-economische invalshoek te bekijken. Een aantal andere
vragen betreffen zuivere kennisvragen en werden dan ook zo beantwoord.
Gezien de tijdsspanne die beschikbaar was voor het beantwoorden van de kennisvragen,
werd in overleg met de Minaraad (op 12/03/2013) een lijst van prioritair te
beantwoorden vragen opgemaakt die in deze adviesvraag worden behandeld.
Tot slot dient meegegeven te worden dan niet elke beheertechnische oplossing
noodzakelijk in het openingsbesluit of andere wetgeving dient vastgelegd te worden of
kan worden. Zo zijn bijvoorbeeld het combineren van beheermaatregelen of het
uitwerken van een bejagingsstrategie (intervaljacht, zwaartepuntbejaging, selectief
afschot in bepaalde periodes van het jaar) niet noodzakelijk vast te leggen in een wet,
maar zouden hiervoor incentives gecreëerd kunnen worden. Ook een systeem van
langere wettelijke bejagingsperioden waarbinnen een kortere bejagingsperiode zich in
functie
van
andere
gebiedsspecifieke
doelstellingen
opdringt
(vb.
overwinteringsgebieden, zomerrecreatie …), laat zich niet direct vertalen in algemeen
geldende openingstijden, maar is een vereiste voor een degelijk, lokaal aangepast en
gebiedsspecifiek wildbeheer.

1. Kunnen er aanbevelingen of suggesties gegeven worden inzake ree
met het oog op het duurzaam beheer van de populatie (= doelstelling)?
Is reguliere bejaging gedurende het hele jaar wetenschappelijk te
motiveren in functie van deze beheerdoelstelling?
1.1 Kunnen er aanbevelingen of suggesties gegeven worden inzake ree met
het oog op het duurzaam beheer van de populatie (= doelstelling)?
Een aanzet voor het definiëren van een duurzaam beheer werd gegeven door Wauters
naar aanleiding van het opmaken van het ‘Beschermingsplan voor reewild’ (1995).
Wauters geeft als beheerdoelstelling voor Vlaanderen ‘het reguleren van de ree
toestand is zodanig dat de dieren in goede conditie zijn en geen ontoelaatbare schade
toebrengen aan land- en/of bosbouw’. Verder geeft Wauters aan dat reewild een
‘exploiteerbare natuurlijke hulpbron’ vormt. Tot slot lijkt het ons opportuun om als deel
van de aanvaardbare schade ook het risico op verkeersongelukken mee op te nemen als
deel van een duurzaam reewildbeheer in Vlaanderen.
Om te komen tot een duurzaam beheer groeit sinds enige tijd het idee om het beheer
van reewild op langere termijn te plannen (bv. een driejarenplan) en te evalueren aan de
hand van biologische indicatoren, eerder dan puur op basis van populatieschattingen.
Voor reewild is immers gekend dat accurate populatieschattingen quasi onmogelijk zijn
(Morellet et al., 2007). Het idee voor een afschotplan op langere termijn is op zich niet
nieuw en ook niet typisch voor Vlaanderen. Het beheer van reewild (en wild in het
algemeen) op basis van bio-indicatoren vergt een langere termijn om een evaluatie op
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een biologisch zinvolle tijdsspanne mogelijk te maken. Een belangrijke bron van
informatie rond het gebruik van dergelijke bio-indicatoren bij reewildbeheer, is het
overzichtsartikel van Morellet et al. (2007).
In Frankrijk wordt bij het toepassen van een driejarenplan voor ree voorgesteld om uit te
gaan van een afschotplan à posteriori (Guibert, 1999). Dit betekent dat het afschot wordt
bepaald op basis van het gerealiseerde afschot van de voorgaande jaren en de gevolgen
van dit afschot voor de populatie en de omgeving (waaronder schade). Hierdoor wordt
ook afstand genomen van een reewildbeheer dat zich baseert op een geschatte jaarlijkse
groei om, in combinatie met een geschatte populatiegrootte, het toegelaten afschot te
bepalen. De voorspelling van de aanwas vormt een groot probleem, tenzij men beschikt
over zeer nauwgezet opgevolgde populatieparameters (aantal jongen per geit, %
drachtige geiten, sterfte in de verschillende leeftijdscategorieën).
Voor de bio-indicatoren met betrekking tot de toestand van de populatie, voerden
Huysentruyt & Casaer (2012) een analyse uit van acht mogelijk bruikbare indicatoren.
Vier ervan bleken, mits bepaalde randvoorwaarden, toepasbaar op het terrein, namelijk
het percentage drachtige geiten, de fecunditeit1, de onderkaaklengte van de kitsen en
het leeggewicht van de kitsen. Ze vergen alle vier de nodige aandacht en vooral
nauwkeurigheid bij het verzamelen van de data.

1.2 Is reguliere bejaging gedurende het hele jaar wetenschappelijk te
motiveren in functie van deze beheerdoelstelling?
Bij een wetenschappelijke evaluatie van een jaarrond bejaging kan rekening gehouden
worden met de biologische seizoenaliteit bij het ree. Gedurende het jaar zijn er
verschillende biologische relevante periodes tijdens dewelke een bejaging kan
interfereren met de toestand en/of ontwikkeling van de populatie. Een overzicht van deze
periodes wordt besproken in Apollonio et al. (2011). De drie belangrijkste periodes zijn
de bronst, de late zwangerschap en de periode waarin de kitsen afhankelijk zijn van de
moederdieren. Hieronder worden de mogelijke implicaties van jacht op ree gedurende
deze periodes samengevat. Voor een meer uitgebreide interpretatie wordt verwezen naar
Apollonio et al. (2011).
Verstoring door jacht tijdens de bronst kan leiden tot het mislukken van de bevruchting,
tot een verstoorde synchroniciteit bij de geboortes of tot een hoger paarsucces van
inferieure bokken. Toch is bokkenjacht in veel Europese landen tijdens de reebronst
(midden juli-midden augustus) toegestaan en is het ook in Vlaanderen binnen de huidige
openingstijden mogelijk op reebok te jagen tijdens de bronst. Een verlenging van de
jachtperiode in Vlaanderen zou hierin dus geen verandering met zich meebrengen.
Verregaande verstoring tijdens de late dracht (april-mei), bijvoorbeeld door bejaging met
honden in drijf- en/of drukjachten, kan abortering veroorzaken en kan ook ethische
bezwaren met zich meebrengen. Een jaarrond bejaging zou voor dit aspect een duidelijke
verandering t.o.v. de huidige situatie in Vlaanderen met zich meebrengen. Hierbij moet
wel opgemerkt worden dat drijf- en drukjacht met honden op reewild actueel niet
toegelaten is als bejagingsvorm voor reewild in Vlaanderen.
Afschot tijdens de periode waarin kitsen nog van de moeder strikt afhankelijk zijn, kan
leiden tot de dood of een verminderde fitness van de kitsen. Hierbij kunnen ook ethische
bezwaren aangehaald worden. Deze periode begint ruwweg vanaf half mei en duurt tot
ongeveer eind augustus, maar is naar het eind van de periode toe moeilijker af te lijnen.
In de meeste Europese landen begint een afschot op de geit dan ook ten vroegste in
september. In Vlaanderen, waar de geitenjacht pas in januari begint, is er tot op heden
geen enkele impact op de afhankelijkheid van de kitsen. Een jachtperiode voor reegeiten
1

Het aantal jongen per drachtig dier.
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die overlapt met de periode van half mei tot eind augustus, zou dus een aanzienlijke
impact op de populatie en op het ethisch draagvlak voor de reewildjacht in Vlaanderen
kunnen hebben.
Zoals hoger aangehaald vergt een keuze voor een beheer gebaseerd op bio-indicatoren,
eerder dan populatieschattingen, het nauwgezet en gestandaardiseerd verzamelen van
de nodige parameters. Door het feit dat geiten en kitsen actueel enkel over een korte
periode (15 januari–15 maart) kunnen worden geschoten, zijn deze vier indicatoren
makkelijk en eenduidig te interpreteren en kunnen ze een goede basis vormen voor het
afstemmen van het reewildbeheer. Wanneer geiten en kitsen jaarrond kunnen worden
bejaagd, zou de bruikbaarheid van deze indicatoren vervallen. Zelfs in de huidige korte
bejagingsperiode werd er een impact van het moment van het afschot op de
onderkaaklengte vastgesteld. Hieraan werd tegemoet gekomen door te standaardiseren
naar een bepaalde datum (Huysentruyt & Casaer, 2012). Een langere bejagingsperiode
zou deze benadering nog bemoeilijken en vermoedelijk ook een effect hebben op de
gemeten gewichten van de kitsen.
Ook het gestandaardiseerd bepalen van het percentage drachtige geiten (ouder dan 1
jaar) zou sterk bemoeilijkt worden door het toelaten van een jaarrond afschot. Onder de
huidige jachtwetgeving gebeurt het afschot van de geiten, vanuit dit perspectief gezien,
op het meest optimale moment (aanwezigheid van zichtbare embryo’s in periode van
afschot).
In Vlaanderen wordt momenteel de vereiste informatie voor het opvolgen van zowel
landbouwschade, bosbouwschade als schade door verkeersongelukken niet op een
gestandaardiseerde en systematische manier bijgehouden. Een reguliere bejaging
gedurende het hele jaar zou echter geen invloed hebben op de kwaliteit en bruikbaarheid
van de vereiste informatie.
In conclusie kan worden gesteld dat voor wat de seizoenaliteit in de biologie van de
reeën betreft, een jaarrond jacht op de bok geen wijziging in de impact gedurende de
voor bok gevoelige periode (de bronst) met zich zou meebrengen, aangezien dit onder de
huidige wetgeving ook al een bejagingsperiode is. De verwachte impact van een geitenen kitsenafschot van september tot maart is vermoedelijk gering. De impact van een
afschot op geiten tijdens de laatste fase van de dracht en tijdens de periode dat de
jongen afhankelijk zijn van de geiten, kan een grotere impact hebben en kan daarnaast
uit ethische gronden mogelijk als niet wenselijk beschouwd worden.
Indien men in Vlaanderen wil gaan voor een duurzaam beheer van reewild gebaseerd op
de evaluatie van het beheer à posteriori aan de hand van bio-indicatoren, zou een
jaarrond bejaging op geiten en kitsen een keuze zijn die de implementatie ervan zal
bemoeilijken.

2. Wat zijn de mogelijke maatregelen om de patrijzenstand duurzaam te
laten toenemen (= doelstelling)? Is de huidige regeling effectief
gebleken? Zou een jachtverbod op deze soort haar staat van
instandhouding kunnen verbeteren?
2.1. Wat zijn de mogelijke maatregelen om de patrijzenstand duurzaam te
laten toenemen (= doelstelling)?
Mogelijke beheermaatregelen voor de patrijs focussen elk op een specifiek aspect van de
populatiedynamica van de soort. Doordat veelal verschillende factoren samen aan de
basis liggen van een daling van een patrijzenpopulatie, is het belangrijk dat in functie
van het soortherstel steeds een set van beheermaatregelen gecombineerd en
tegelijkertijd toegepast wordt (Bro et al., 2000; Kuijper et al., 2009; Aebischer & Ewald,
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2010). In Van Gossum (2012) (blz. 14-16) worden de belangrijkste knelpunten voor de
patrijs en de beheermaatregelen die hieraan tegemoet kunnen komen, besproken. Ook in
INBO (2007) wordt dit uitgebreid besproken.
Samenvattend moet een goed patrijzenbeheer focussen op het herstellen van (1)
insectenrijk kuikenhabitat, (2) zaadrijk winterhabitat en (3) geschikte nestdekking.
Doordat het verlies van broedende hennen het potentieel voor een populatietoename
beperkt, is de respons op deze habitatverbeteringen veel sneller wanneer tegelijkertijd
predatiecontrole wordt uitgevoerd (Aebischer & Ewald, 2004). Het instellen van
drempelwaarden voor de populatiedensiteit waarboven jacht mogelijk is en het bepalen
van een afschotpercentage (< 20% van de najaarsstand), beperken het risico op
overbejaging.

2.2. Is de huidige regeling effectief gebleken?
Voor de periode 2008-2013 besliste de Vlaamse regering om de openingsperiode voor de
jacht op patrijs in te korten tot één maand. Wel werd de mogelijkheid gelaten om de
bejagingsperiode in een wildbeheereenheid (WBE) te verlengen met één maand, indien
aan bepaalde voorwaarden voldaan was. Dit had tot doel (1) de jachtdruk in gebieden
met een lage voorjaarsstand (minder dan drie koppels per 100 ha open ruimte) te
verminderen om zo (2) de achteruitgang van de patrijzenpopulatie een halt toe te roepen
en zelf te laten toenemen en (3) tegelijkertijd de WBE’s aan te sporen tot het nemen van
maatregelen ter ondersteuning van de lokale patrijzenpopulaties.
Een wetenschappelijke evaluatie van het effect van deze maatregel op de
patrijzenpopulatie via vergelijkend onderzoek, is niet mogelijk. Er zijn geen data
beschikbaar van gelijkaardige gebieden waar de huidige maatregel wel en gebieden waar
de maatregel niet werd toegepast. Ook is het onmogelijk de actuele, geobserveerde
trend voor Vlaanderen te vergelijken met de trend die er zou plaatsgevonden hebben
indien de maatregel niet van kracht was geweest. Bovendien werd tot nu toe niet
nagegaan in welke mate WBE’s gebruik gemaakt hebben van de mogelijke verlengde
bejagingsperiode en welke maatregelen op het terrein uitgevoerd werden ten voordele
van de patrijs. Tenslotte gebeurden er vooraf ook geen scenario-voorspellingen aan de
hand van populatiemodellen om het effect van de maatregel in te schatten.
Wel kan gekeken worden of er sinds de invoering van de regelgeving een verandering in
de populatietrend of toestand van de patrijs in Vlaanderen is waar te nemen.
Voor wat betreft de populatietrend in het Vlaams gewest duiden de recente, voorlopige
gegevens van het grootschalig monitoringsproject ‘Algemene Broedvogels Vlaanderen’
(ABV) in de richting van een daling tussen de periodes 2007-2009 en 2010-2012. Hoewel
niet significant, zou de daling over deze periode -25,4% bedragen. Volgens de auteurs
zal het significantieniveau van de trend wel duidelijk worden naarmate de looptijd van
het project vordert en er per jaar meer data zullen ingevoerd zijn (Vermeersch &
Onkelinx, 2012).
Op basis van de door de wildbeheereenheden gerapporteerde voorjaarsstand, blijken er
duidelijk regionale verschillen tussen de provincies te zijn (figuur 1). De gerapporteerde
voorjaarsstanden in de meeste WBE’s in Limburg, Vlaams-Brabant en Antwerpen gaan
achteruit. In West- en Oost-Vlaanderen bedraagt het aandeel WBE’s met een stabiele of
schommelende trend meer dan 40%, terwijl het percentage dalende WBE’s telkens 20%
bedraagt. In vergelijking met de periode 1998-2007 (Scheppers & Casaer (2008)) lijkt de
situatie in alle provincies wel minder erg te zijn (voor meer uitleg en details zie Devos et
al. (2013)).
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Figuur 1: trends in de gerapporteerde voorjaarsschatting per 100 ha per provincie voor patrijs over
de periode 1998-2011 berekend per WBE. Rood is een dalende trend, geel een stabiele of
wisselende trend en groen een stijgende trend. Een onbepaalde trend voor WBE’s met minder dan
drie jaar cijfers wordt gearceerd weergegeven. Bron: Devos et al. (2013)

De gerapporteerde afschotstatistieken lijken voor het Vlaams gewest te wijzen op een
lager afschot gedurende de periode van het openingsbesluit 2008-2011 t.o.v. de periode
van het openingsbesluit 2003-2008. Ook hier zijn er verschillen tussen de provincies
(Devos et al., 2013). Hoewel het afschot gedurende de periode van het laatste
openingsbesluit verder gedaald is, is het niet te achterhalen of deze daling veroorzaakt
werd door de verdere daling van de populatie, door een mogelijke beperking van de
bejagingsperiode waardoor de jachtdruk op de populatie verminderd werd, door andere
factoren of door een combinatie van factoren.
Op basis van de drie datasets (ABV, gerapporteerde voorjaarsstand en gerapporteerd
afschot) kan besloten worden dat ondanks de actuele inspanningen en het lager afschot
van patrijs t.o.v. de vorige openingsperiode, de Vlaamse patrijzenpopulatie nog steeds
achteruit gaat. Dit is voornamelijk het geval in de provincies Limburg, Vlaams-Brabant en
Antwerpen. De huidige regelgeving is er dus niet in geslaagd om de negatieve
populatietrend een halt toe te roepen.

2.3. Zou een jachtverbod op deze soort haar staat van instandhouding
kunnen verbeteren?
Zowel in Nederland als in Zwitserland werd de jacht op patrijs gesloten, respectievelijk in
1998 en in 1988 (voor Geneve reeds in 1974). Desondanks kent de populatie in
Nederland over de periode 2002-2011 nog steeds een matige afname (Netwerk
Ecologische Monitoring, SOVON & CBS, www.sovon.nl). In Zwitserland zijn de
oorspronkelijke populaties verdwenen in 2000 (Jenny et al., 2002).
Zoals hoger vermeld, liggen er veelal verschillende factoren samen aan de basis van een
daling van een patrijzenpopulatie. Daarenboven is de primaire oorzaak van achteruitgang
toe te wijzen aan de intensivering van de landbouw, door een toename van het
pesticidegebruik en de degradatie van het landschap (Kuijper et al., 2009). Een
jachtverbod op deze soort op zich zal dus niet volstaan om de staat van instandhouding
te verbeteren. Het sluiten van de jacht op patrijs wordt door bepaalde auteurs als
contraproductief gezien omdat de beheermaatregelen die voor patrijs genomen worden
vanuit de jagerij, op dat ogenblik zouden wegvallen (Watson et al., 2007).
Volgens De Leo et al. (2004) vormt overbejaging van de patrijs een belangrijke
bedreiging voor de populaties in Europa. Zeker bij een lage populatiedensiteit is het
gevaar voor overbejaging reëel, aangezien zelfs een laag afschot alsnog een niet7/29
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duurzaam hoog percentage van de najaarsstand kan vertegenwoordigen (Watson et al.,
2007). Bij lage dichtheden is immers de sterfte door jacht of predatie veel belangrijker
voor het populatieverloop dan bij hoge dichtheden. Het stopzetten van de jacht in een
bepaalde regio tot de populatie weer op peil is, is in dat geval het overwegen waard
(INBO, 2007).

3. Kunnen er aanbevelingen gegeven worden inzake het beheer van
grauwe gans met het oog op het beperken/minimaliseren van de
schade, rekening houdend met de gewestelijke instandhoudingsdoelen
voor deze soort? Wat zouden de voor- en nadelen (populatiedynamisch/ecologisch/beheertechnisch/socio-economisch) kunnen zijn
van een verlenging van de reguliere jacht (bv. van 30 september tot 31
oktober) aan deze aanbevelingen?
3.1 Kunnen er aanbevelingen gegeven worden inzake het beheer van
grauwe gans met het oog op het beperken/minimaliseren van de schade,
rekening houdend met de gewestelijke instandhoudingsdoelen voor deze
soort?
Opmerking: onderstaand antwoord geeft algemene aanbevelingen voor zowel grauwe
gans als Canadese gans.
De effectiviteit van verschillende beheermaatregelen om ganzenpopulaties in te perken
en de impact op de landbouw en de inheemse biodiversiteit te verminderen, maakte al
deel uit van verschillende studies (Klok et al., 2010; Schekkerman et al., 2000; van der
Jeugd et al., 2006; Voskamp, 2011). Een bevattelijk overzicht is terug te vinden in
Kuijken et al. (2006), Van Daele et al. (2012) en Van Vessem (2007). Toegepaste
methoden variëren van het ingrijpen in de volwassen populatie (afschot, afvangst in de
rui), het beperken van het broedsucces (prikken, oliën of schudden van eieren, onklaar
maken van nesten) tot ingrepen op landschapsniveau (afrasteren van opgroeihabitat,
landschapsverdichting, aanleggen van uitwijkgebieden).
Populatiemodellen voor de Nederlandse populatie grauwe gans hebben algemeen
aangetoond dat het verwijderen van volwassen vogels uit de populatie effectiever is dan
het ingrijpen op de reproductie via het schudden of prikken van eieren (Klok et al.,
2010). Voor sterk ontwikkelde populaties van langlevende soorten als Canadese gans en
grauwe gans, heeft het verminderen van het aantal eieren een gering effect op de
aantalsontwikkeling. Het succes van deze maatregel hangt in grote mate af van de
inspanning. Uit modelmatige benaderingen blijkt dat schudden of prikken over meerdere
jaren moet volgehouden worden en dat hierbij tot 88% van de nesten gevonden en
geschud moet worden. Het effect van het verwijderen van adulte vogels uit de populatie
is ook sneller vergeleken met het reduceren van eieren, dat pas na enkele jaren effect
ressorteert (Klok et al., 2010). Uit analyses blijkt dat veranderingen in adulte overleving
de grootste impact hebben op de groeisnelheid van de populatie, wat overeenkomt met
de algemene verwachting voor langlevende soorten zoals ganzen (Heppell et al., 1996).
Hoewel voor Vlaanderen vooralsnog geen populatiemodellen voorliggen en verschillende
populatieparameters in deterministische modellen in realiteit jaarlijkse schommelingen
vertonen, kan ervan uitgegaan worden dat voor beide soorten deze algemene conclusie
geldig blijft.
Naast de periode waarin maatregelen uitgevoerd worden, speelt ook verplaatsingsgedrag
van ganzen een belangrijke rol in het bepalen van de effectiviteit van maatregelen. De
effectiviteit van het beperken van regionale populaties van Canadese gans en grauwe
gans kan in vraag gesteld worden in het licht van uitwisseling met andere, eveneens
groeiende West-Europese populaties van deze soorten. Effectief beheer van grauwe
ganzen in Vlaanderen via ruivangsten wordt, zonder internationale samenwerking,
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bemoeilijkt doordat een aanzienlijk deel van de vogels zich tijdens de ruiperiode ophoudt
in Nederland en dus niet aanwezig is in Vlaanderen (Adriaens et al., 2012b; Van Daele et
al., 2012). Tijdens het EU Interreg project Invexo bedroeg het aandeel grauwe gans
slechts 1,6% van de totale afvangstcijfers (113 van 7129 gevangen ganzen) (Adriaens et
al., 2012b; Van Daele et al., 2012). Tevens spelen andere elementen een rol bij het
evalueren van mogelijke beheermethodes, zoals potentiële verstoring van andere
broedvogels bij het beheer van ganzen.
Een duurzaam jachtbeheer (sensu Vogelrichtlijn, artikel 7, lid 4) van trekvogels
impliceert adequate kennis van het functionele systeem van verzamelplaatsen en rui-,
foerageer- en overwinteringsgebieden die een trek- of vliegroute vormen (EC, 2008). Er
zijn momenteel geen modellen beschikbaar die kunnen bepalen hoe groot de jachtdruk
op de deelpopulatie van trekkende grauwe gans (% afschot) kan zijn zonder dat dit de
instandhouding van een soort negatief beïnvloedt. Dit is hoofdzakelijk een gevolg van het
ontbreken van de nodige, relevante monitoringsgegevens (broedsucces, rekrutering,
mortaliteit, overleving, grootte van het afschot) op Europese en regionale schaal.
Dergelijke data zouden toelaten om veranderingen in populatiegroottes te voorspellen.
Een dergelijke modelmatige oefening is bovendien weinig zinvol voor een geografische
regio als Vlaanderen alleen, die slechts een zeer beperkt deel van de trek- of vliegroute
omvat (Elmberg et al., 2006).

3.2 Wat zouden de voor- en nadelen (populatiedynamisch/ecologisch/beheertechnisch/socio-economisch) kunnen zijn van een verlenging
van de reguliere jacht (bv. van 30 september tot 31 oktober) aan deze
aanbevelingen?
3.2.1 Populatiedynamisch en beheertechnisch
De effectiviteit van bejaging in oktober zal naar verwachting lager liggen dan die in de
huidige periode voor reguliere bejaging (15 augustus–30 september). Dat komt omdat
een vergelijkbaar aandeel niet-geslachtsrijpe vogels in het afschot vertegenwoordigd
zullen zijn en omdat in die periode ook trekvogels aanwezig zijn die geen deel uitmaken
van de residentiële populatie niet-trekkers. Daarnaast kan wel, bij een effectief gebruik
van de verlengde jachtperiode, het aantal geschoten lokale ganzen verhogen. Dit kan de
winterschade door grauwe gans verlagen, maar kan door de aanwezigheid van
overwinterende, trekkende grauwe ganzen ook invloed hebben op het bereiken van de
instandhoudingsdoelen voor de winterpopulatie. Een te verwachten neveneffect van
bejaging is dat de ganzen ook schuwer kunnen worden en zich in toenemende mate
zullen concentreren in gebieden waar niet gejaagd wordt, bv. natuurgebieden (Van der
Jeugd et al., 2006).
3.2.2 Ecologisch, inclusief effecten op andere soorten
Bij het verlengen van de openingstijd tot 31 oktober bestaat het risico op verwarring van
grauwe ganzen met de eerste aankomende groepen kolganzen en kleine rietganzen
(figuur 2). Voor deze soorten heeft Vlaanderen een internationale verantwoordelijkheid
tot bescherming (Vogelrichtlijn) en werden gewestelijke instandhoudingsdoelen
opgemaakt (Paelinckx et al., 2009). Beide soorten komen steeds vroeger aan in de
Vlaamse overwinteringsgebieden. Vooral kolganzen komen de laatste tien winters
merkelijk vroeger aan, met eerste groepen al in eerste helft van oktober. Zo waren half
oktober 2011 bijna 10.000 kolganzen aanwezig in Vlaanderen. Naast het risico op foute
soortherkenning, is een ander potentieel nadeel van jacht in oktober dat deze andere
wilde ganzensoorten, die vaak in dezelfde gebieden voorkomen, verstoord kunnen
worden.
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Figuur 2: maximale aantallen doortrekkende kolganzen (boven) en kleine rietganzen (onder) in
België sinds het begin van de tellingen (Bron: www.trektellen.nl).

De grauwe ganzen uit de Lage Landen behoren samen met Duitse, Poolse en
Scandinavische grauwe ganzen tot de Noordwest-Europese populatie, waarvan de
meerderheid overwintert van de Lage Landen tot Zuidwest Europa (Nilsson et al., 1999).
In de winter herbergt Vlaanderen geregeld tot 3% van deze Noordwest-Europese
populatie, die de voorbije decennia eveneens sterk toegenomen is. Internationaal geniet
deze soort geen speciale bescherming, maar er dient in Vlaanderen wel een goede staat
van instandhouding gegarandeerd te worden (Vogelrichtlijn). Voor de overwinteraars
geldt een gewestelijk streefdoel van minimum 12.000 vogels (seizoensgemiddelde
berekend over de winters 2001/2–2006/7) in het kader van internationale verplichtingen
(Paelinckx et al., 2009). Gemiddeld werd de gewestelijke instandhoudingsdoelstelling
voor Vlaanderen in recente jaren niet meer gehaald (figuur 3) (Adriaens et al., 2012a).
In heel wat gebieden sluiten trekkende grauwe ganzen zich in het winterhalfjaar aan bij
residentiële groepen zomerganzen die jaarrond aanwezig zijn en kan het onderscheid
tussen beide nog nauwelijks gemaakt worden (Verscheure & Kuijken, 2005). Dit
impliceert dat beheer van de residentiële populatie grauwe gans in functie van
landbouwschade
mogelijk
een
impact
heeft
op
het
behalen
van
de
instandhoudingsdoelstellingen van trekkende grauwe ganzen. Dit beheer heeft ook een
mogelijke impact op de broedpopulatie van grauwe gans, waarvoor geen doelen
geformuleerd zijn. Als inheemse vogelsoort (Devos et al., 2005) dient de grauwe gans
volgens de Vogelrichtlijn op een niveau gehouden of gebracht te worden dat met name
beantwoordt aan de ecologische, wetenschappelijke en culturele eisen, waarbij tevens
rekening gehouden wordt met economische en recreatieve eisen. Gezien de status als
jachtwildsoort in Vlaanderen, dient het beheer ervan zich te richten op het verstandig
gebruik van de soort en mag het voortbestaan van de soort niet in gevaar komen door
het beheer of gebruik ervan. Een betere monitoring en opvolging van de zomerpopulatie
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en van de impact van populatieregulerende maatregelen, zijn noodzakelijk om een beter
inzicht te krijgen.

Figuur 3: seizoensgemiddelde (balken) met standaardfout en maximaal aantal overwinterende
grauwe ganzen (volle lijn) per winterhalfjaar (oktober-maart 1990-2011) van grauwe gans in
Vlaanderen met gewestelijk doel (stippellijn) (Bron: watervogeldatabank Vlaanderen, INBO)

Op basis van de gegevens van trektellen.nl kan vrij precies bepaald worden in welke
periode grauwe ganzen doortrekken in België (figuur 4). Op basis van dit patroon wordt
duidelijk dat de najaarstrek van doortrekkende grauwe ganzen (= noordelijke vogels) in
oktober al volop bezig is. Een verlenging van de openingstijd tot 31 oktober verhoogt de
kans dat trekkende grauwe ganzen worden geschoten. Vanuit de doelstelling
beperken/minimaliseren van schade is het de bedoeling om lokale zomerpopulaties van
grauwe gans te reduceren en/of te verjagen van schadegevoelige percelen. Een
verlenging van de openingstijd tot 31 oktober draagt hier slechts gedeeltelijk aan bij en
kan conflicteren met het bereiken van de gewestelijke instandhoudingsdoelstelling voor
grauwe gans.

Figuur 4: uurgemiddelden van trekkende grauwe ganzen in België sinds het begin van de tellingen
(Bron: www.trektellen.nl).
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4. Kunnen er aanbevelingen gegeven worden inzake het beheer van
Canadese gans gericht op het minimaliseren van de schade aan
landbouw en van de negatieve impact op inheemse fauna en flora. Wat
zouden
de
vooren
nadelen
(populatiedynamisch/ecologisch/
beheertechnisch/socio-economisch) kunnen zijn van een vervroegde
opening van de reguliere jacht op Canadese gans (bv. van 15 augustus
tot en met 31 maart), aangevuld door bijzondere bejaging van 1 april tot
en met 14 augustus)?
4.1 Kunnen er aanbevelingen gegeven worden inzake het beheer van
Canadese gans gericht op het minimaliseren van de schade aan landbouw
en van de negatieve impact op inheemse fauna en flora?
Zie 3.1.

4.2 Wat zouden de voor- en nadelen (populatiedynamisch/ecologisch/
beheertechnisch/socio-economisch) kunnen zijn van een vervroegde
opening van de reguliere jacht op Canadese gans (bv. van 15 augustus tot
en met 31 maart)?
4.2.1 Populatiedynamisch/beheertechnisch
Het broedseizoen van Canadese gans begint in de regel vanaf maart-april en de
incubatieperiode duurt 26-28 dagen (Cramp, 1977; Smith et al., 2000). Het kan
verwacht worden dat door een uitbreiding van de jacht in de maand maart, de
effectiviteit van bejaging in functie van schade en impact op biodiversiteit hoger zal
liggen. Dat komt omdat een groter aandeel broedende vogels in het afschot
vertegenwoordigd zal zijn.
4.2.2 Ecologisch
Een te verwachten neveneffect van bejaging is dat de vogels schuwer kunnen worden en
zich in toenemende mate zullen concentreren in natuurgebieden of moeilijk toegankelijke
plaatsen waar niet gejaagd wordt. Dat verhoogt de kansen op ecologische schade. De
Canadese gans heeft een hoge flexibiliteit in levensgeschiedenisstrategieën en kan zich
gemakkelijk vestigen op plaatsten die minder geschikt zijn voor grauwe ganzen, inclusief
parken en tuinen (Gosser et al., 1997). In gebieden in Vlaanderen met hoge dichtheden,
liggen de nesten dikwijls dicht bijeen zodat echte kolonies ontstaan. Dat wordt ook elders
in Europa vastgesteld (Allan et al., 1995). Vermoedelijk kan het concentreren van vogels
in gebieden waar niet gejaagd kan worden (wat tot een lager afschot kan leiden) deels
worden gecompenseerd door de betere mogelijkheden voor ruivangsten in dergelijke
uitwijkgebieden. Zowel de mate waarin het uitwijken zou kunnen gebeuren als de mate
van mogelijke compensatie via ruivangsten, zijn vooralsnog niet gekend.
De mogelijkheid bestaat dat de vogels hun gedrag aanpassen en zich bij herhaalde
verstoring verplaatsen naar andere gebieden of regio’s. In theorie kan dit ook een effect
hebben op de effectiviteit van andere beheermaatregelen zoals afvangst in de ruiperiode
(bijvoorbeeld omdat minder ruiende vogels in de regio aanwezig zijn), maar dit is zonder
onderzoek moeilijk uit te maken.
Ook hier speelt het aspect verstoring mee. Enerzijds kunnen tot ver in maart grote
groepen kolganzen en andere watervogels aanwezig zijn in Vlaanderen (tot meer dan
15.000 midden maart). Meestal zijn pas in de laatste week van maart vrijwel alle
kolganzen weggetrokken (Devos et al., 2006; Kuijken & Verscheure, 2009). Toch kan
worden verwacht dat de impact van een verlengde jacht tot eind maart eerder laag is
aangezien ook de huidige openingstijden (15 augustus–31 januari) met de aanwezigheid
van overwinterende vogels overlappen.
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Anderzijds kan het bejagen van Canadese gans in de broedgebieden verstoring van
andere beschermde, kwetsbare en verstoringgevoelige moeras- en weidevogelsoorten
teweegbrengen. Een inschatting of bejaging in die gebieden verantwoord is en hoe die
eventueel moet gebeuren, zal in eerste instantie door de terreinbeheerder kunnen of
moeten gemaakt worden. Verstoring voor de aanvang van het broedseizoen kan ook
leiden tot een andere nestplaatskeuze, waardoor in het verstoorde gebied een lagere
dichtheid aan broedparen gevonden wordt. Verstoring van broedende vogels kan zich
uiten in een verlaagd broedsucces door bijvoorbeeld nestdesertie en daaraan
gerelateerde hogere kansen op predatie (Krijgsveld et al., 2008).

4.3 Wat zouden de voor- en nadelen kunnen zijn van de uitbreiding van
bijzondere bejaging van 1 april tot en met 14 augustus?
Voor een inschatting van de implicaties van de uitbreiding van de bijzondere bejaging op
Canadese gans, moet met een aantal aspecten rekening gehouden worden.
In de periode van 1 april tot en met 14 augustuszijn er drie belangrijke ecologische
periodes: de periode van eileg en incubatie, de opgroeiperiode van de kuikens en de
ruiperiode. De habitats die door de ganzen worden gebruikt tijdens die drie perioden, zijn
niet noodzakelijkerwijs dezelfde (Lemaire & Wiersma, 2011).
Daarnaast is het belangrijk om aan te geven dat bijzondere bejaging enkel kan worden
gebruikt om schade aan gewassen, weiden of eigendommen te voorkomen, om aan
natuurbeheer te doen of als dat noodzakelijk is voor de veiligheid van het luchtverkeer
en enkel kan worden uitgevoerd op plaatsen waar geen andere bevredigende oplossing
bestaat (Art. 7 van het ‘Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de
jachtopeningstijden in het Vlaamse Gewest voor de periode van 1 juli 2008 tot en met 30
juni 2013’ van 30/05/2008). De specifieke voorwaarden voor het uitvoeren van
bijzondere bejaging op grauwe en Canadese gans worden gestipuleerd in Art. 16 van het
voorwaardenbesluit (‘Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de
voorwaarden waaronder de jacht kan worden uitgeoefend’ van 30/05/2008), waardoor
bijzondere bejaging enkel mogelijk is ter voorkoming van specifieke gewasschade.
Wanneer vooral gekeken wordt naar het voorkomen van schade, dan zijn in de
voorgestelde periode vooral de graslanden gevoelig voor schade door Canadese gans
(Huysentruyt & Casaer, 2010).
In laatste instantie moet erop worden gewezen dat de populatie op dat moment van het
jaar kan worden opgedeeld in de broedende en niet-broedende vogels. Voor broedende
ganzen zijn gedurende deze volledige periode grote hoeveelheden hoogkwalitatief
voedsel (verhouding eiwit, vet en andere voor succesvolle reproductie belangrijke
nutriënten) nodig (Prop & Black, 1998; Prop & Spaans, 2004). Hierdoor wordt het aanbod
en de kwaliteit van voedselplanten zeer belangrijk en verhoogt de kans op schade. Voor
niet-broedvogels beperkt deze sterk verhoogde energiebehoefte zich tot de ruiperiode.
Daartegenover staat dat niet-broedvogels gedurende de twee eerste periodes mobieler
zijn en verder buiten de broedgebieden schade kunnen veroorzaken, zij het dus ook wel
meer verspreid over een grotere regio. In van der Jeugd et al. (2006) wordt het aandeel
niet-broedende vogels op circa 80% geschat.
De periode van eileg en incubatie moet ruwweg worden gesitueerd vanaf maart tot
midden april (Cramp, 1977; Smith et al., 2000). Tijdens deze periode zijn de broedende
ganzen nog vliegvlug en enigszins mobiel. Ook niet-broedende vogels zijn in deze
periode mobiel. Het uitvoeren van bijzondere bejaging in deze periode zou bijgevolg
kunnen resulteren in een aanzienlijk afschot van lokale vogels, waardoor de kans op
schade tijdens de zomermaanden kan afnemen. Daarenboven kan een afschot van zich
verplaatsende broedende vogels een bijkomend effect hebben op de voortplanting en
resulteren in een verlaagde aanwezigheid van jonge dieren later in het jaar. Bijzondere
bejaging vindt enkel plaats rond schadegevoelige percelen. Het verjagend effect van
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bijzondere bejaging kan daardoor een positief effect hebben op de schade, wanneer
vogels zich naar minder schadegevoelige gebieden gaan verplaatsen. Een bemerking
hierbij is dat bij jacht ook een risico op verstoring van andere beschermde, kwetsbare en
verstoringgevoelige moeras- en weidevogelsoorten bestaat (zie hoger bij grauwe gans).
Tijdens de opgroeiperiode van de kuikens zijn ganzen met jongen beduidend minder
mobiel (Huysentruyt & Casaer, 2010; Lemaire & Wiersma, 2011). Daarnaast zijn de
jongen nog niet vliegvlug, waardoor er op deze jonge dieren niet kan worden gejaagd.
Artikel 2 §3 van het jachtvoorwaardenbesluit bepaalt immers dat het verboden is te
jagen op vogels waarvoor de jacht geopend is, maar die nog niet vliegvlug zijn. Tijdens
deze periode zou voornamelijk het niet broedende deel van de populatie afgeschoten
kunnen worden. De impact op schadepreventie van dergelijke bejaging kan actueel niet
ingeschat worden.
Tijdens de ruiperiode, die duurt van juni tot half juli, zijn zo goed als geen Canadese
ganzen vliegvlug. Artikel 2 §3 van het jachtvoorwaardenbesluit bepaalt dat het verboden
is te jagen op vogels waarvoor de jacht wel geopend is, maar die ’nog niet vliegvlug’ zijn.
Indien hieronder ook ruiende vogels bedoeld worden, kunnen vragen gesteld worden bij
de zin van het openen van de bijzondere bejaging op Canadese gans in deze periode.
Artikel 22 van het jachtvoorwaardenbesluit laat in deze periode ruivangsten van
Canadese gans toe. Dergelijke afvangsten hebben een hoge efficiëntie en effectiviteit.
Het lijkt daarom minder opportuun om in deze periode andere beheeropties op dezelfde
locaties toe te laten, die een mogelijk negatief effect op de efficiëntie en effectiviteit van
de afvangsten zouden kunnen hebben.

5. Welke zijn de mogelijke voor- en nadelen (populatiedynamisch/ecologisch/beheertechnisch/socio-economisch) van een verlenging van de
reguliere jacht op vossen (vb. van 15 mei t.e.m. 14 maart)? Welke zijn
de effecten hiervan op de populatiedynamiek van deze soort? Kan dit
een betere bescherming bieden voor grondbroeders, schade aan
pluimvee voorkomen en/of de verspreiding van vossenlintworm
indijken?
5.1 Welke zijn de mogelijke voor- en nadelen (populatiedynamisch/ecologisch/beheertechnisch/socio-economisch) van een verlenging van de
reguliere jacht op vossen (vb. van 15 mei t.e.m. 14 maart)? Welke zijn de
effecten hiervan op de populatiedynamiek van deze soort?
In bijlage 1 wordt een overzicht gegeven van de populatiedynamiek van de vos.
Voor een globaal overzicht van te verwachten effecten van mogelijke beheermaatregelen
toegepast op vos, wordt verwezen naar INBO (2009). De conclusie daarbij was dat het
effect van vossenbeheer sterk zal verschillen naargelang de periode van het jaar waarin
het wordt toegepast en de ruimtelijke schaal waarop het effect wordt beoogd of
geëvalueerd. Op grote schaal beschouwd (bv. > 1500 km²) heeft beheer doorgaans
nauwelijks effect op de vossenstand. Op lokale schaal (grootteorde bv. < 10 km²) is een
wezenlijke reductie wel realiseerbaar, mits regelmatige herhaling van de inspanningen.
Bij de studies of modellen waaruit dit laatste blijkt (bv. Tapper et al., 1996; Rushton et
al., 2006, Mulder, 2007a), worden telkens verschillende beheertechnieken gecombineerd,
waaronder ook burchtbejaging, nachtjacht (als meest effectieve technieken) of het
gebruik van stroppen. Deze jachtwijzen vallen echter niet onder wat in Vlaanderen als
reguliere jacht wordt begrepen.
De reguliere najaars- en winterjacht op de vos (jacht met het geweer, overdag) heeft op
zich geen beperkende impact op de voortplantingsstand van de vos (zie bv. Baker &
Harris, 2006; Hewson, 1986; Reynolds, 2000). Dit wordt verklaard op basis van het feit
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dat in deze periode de dichtheid tijdelijk verhoogd is door het groot aantal
eerstejaarsdieren in de populatie, die bovendien vanaf oktober volop disperseren en tot
een dynamische ruimtelijke herverdeling leiden. Deze bejaging vervangt en vervroegt
deels de natuurlijke sterfte in de najaarspopulatie (compensatorische sterfte). Daardoor
stijgen precies ook de overlevingskansen van de overblijvende dieren, gevolgd door
dichtheidsafhankelijke (verhoogde) voortplanting (Mulder, 2007a; Mulder, 2007b). Deze
dichtheidsafhankelijkheid van de voortplanting steunt op een combinatie van
verschillende mechanismen:
•
•

•

Het aantal wijfjes dat aan de voortplanting deelneemt via variatie in de bezetting
van de territoria met ‘paren’ dan wel met ‘familiegroepen’.
Via variatie in het voortplantingssucces, waarbij secundaire wijfjes ofwel niet
bevrucht worden (geen oestrus), ofwel geen jongen ter wereld brengen
(aborteren), ofwel geen jongen grootbrengen (kannibaliseren).
De worpgrootte en het aandeel overlevende jongen.

De voorgestelde verlenging van de reguliere jacht van 15 mei tot 15 maart komt in
vergelijking tot de huidige reguliere jacht neer op een vervroeging van de opening van de
gewone jacht van 1 oktober naar 15 mei en op een verlating van de sluiting van de jacht
van 14 februari naar 15 maart. In de praktijk komt de voorgestelde wijziging neer op het
omzetten van de actuele periode van bijzondere bejaging naar een bijkomende periode
van gewone jacht. De aan bijzondere bejaging gekoppelde randvoorwaarden vervallen
hierdoor.
Uit populatiedynamisch oogpunt is het vervroegen van de openingstijd van de reguliere
jacht op de vos te aanzien als een voorafname van de najaarsjacht, waarbij vooral
subadulte dieren worden gedood (INBO, 2007; INBO, 2009). In deze periode
voorafgaand aan de dispersie, d.i. tot eind september, kan het aantal vossen lokaal
verminderd worden door afschot.
Tijdens de voorplantingsperiode (februari–juni) is de vossenpopulatie het meest
gestabiliseerd en is, mits intensieve inspanning, een tijdelijk beheereffect in principe
lokaal realiseerbaar.
Met betrekking tot de voortplantingsperiode zijn daarbij volgende aspecten aan de orde.
De geboortes kennen in West-Europa een piek in de tweede helft van maart, maar
vinden gespreid over een veel ruimere periode plaats. Op basis van eigen
onderzoeksdata (zie bijlage 2) blijkt dat vossenjongen ook in Vlaanderen geboren worden
van begin februari tot eind mei.
Jongen worden gespeend tegen de leeftijd van ca. 9 weken en blijven vervolgens nog
een tot twee maanden afhankelijk van de ouderdieren voor hun voedsel. In de praktijk
betekent dit dat vossenjongen minstens de eerste drie levensmaanden niet zelfstandig
kunnen overleven.
Deze biologische gegevenheden lagen voorheen aan de basis voor het aflijnen van een
zogenaamde schoontijd binnen de reguliere jacht, van begin februari tot eind augustus
(INBO, 2007). Het in de vraag aangehaald voorbeeld van een verlenging van de reguliere
jacht, voorziet in een opschorting van de reguliere jacht van 15 maart t.e.m. 14 mei.
Deze
periode
spoort
slechts
zeer
gedeeltelijk
samen
met
de
feitelijke
voortplantingsbiologie van de vos. Voor zover deze opschorting bedoeld is als schoontijd
(sparen van dier met hulpbehoevende jongen) is zij ontoereikend. Per 15 mei is geen
enkel vossenjong in staat te overleven zonder toedoen van een ouderdier.

15/29

INBO.A.2013.22

Het verlengen van de reguliere jacht t.e.m. 14 maart beoogt het kunnen ingrijpen tijdens
de periode waarin de populatie ruimtelijk gestabiliseerd is (Hubertus Vereniging
Vlaanderen vzw, 2012). De bedoeling daarbij is de lokale drachtige moer te kunnen
doden, zodat in het daaropvolgende voorjaar plaatselijk geen nest jongen zou worden
grootgebracht.
Voorjaarsjacht is in principe de beste techniek om plaatselijk en tijdelijk de lokale
vossenaanwezigheid te doen dalen. Die daling wordt in de praktijk vooral gerealiseerd
door burchtbejaging, een jachtmethode die in Vlaanderen niet valt onder reguliere
bejaging (INBO, 2009). Drachtige moeren verblijven in de regel geruime tijd vóór de
geboorte in de burcht (Mulder, 2007a), waardoor ze voor reguliere bejaging (d.i.
overdag, geen burchtjacht) grotendeels onbereikbaar blijven. Bovendien hangt het
voortplantingssucces van het (de) secundaire wijfje(s) nauw samen met dat van het
dominante wijfje. Valt deze laatste weg, dan kan dit worden gecompenseerd door een
secundair wijfje dat haar worp niet aborteert of kannibaliseert. Precies deze strategie van
dichtheidsafhankelijkheid van de voortplanting, is een essentieel punt van de grote
‘weerbaarheid’ binnen een vossenpopulatie (Macdonald, 1980).
De eerste twee weken na de geboorte blijft de moervos nagenoeg permanent bij de
jongen en wordt zelf van voedsel voorzien door het mannetje. In afwezigheid daarvan zal
de moervos haar nest opgeven (kannibaliseren). Wanneer de jongen ca. twee weken oud
zijn, wordt ook de moervos opnieuw bovengronds actief. Bij vroege nesten (vanaf
februari) kunnen door reguliere bejaging mannetjes met jongen worden geschoten, met
opgave van nesten door het wijfje tot gevolg. Vanaf half februari kunnen ook
moervossen worden geschoten, waarvan de jongen dan in het nest zullen verhongeren.

5.2 Kan een verlenging van de reguliere jacht een betere bescherming
bieden voor grondbroeders?
Voor een evaluatie van de problematiek ten aanzien van de bedreigde soorten werd
reeds eerder een advies opgemaakt (Van Den Berge, 2006). Zowel de lokale
omstandigheden als de concreet betrokken predator- en prooisoorten, maken dat er hier
geen algemene uitspraken gedaan kunnen worden (Van Den Berge, 2006; INBO, 2007;
INBO, 2009).
Uit het onderzoek van Teunissen et al. (2005) blijkt wel dat predatie door vos op
weidevogels vooral legselpredatie betreft. Volgens deze studie gebeurt predatie op
uitgekipte kuikens door een zeer breed gamma aan predatoren, waarbij de vos geen
opmerkelijke rol speelt (Gyselings et al., 2011). Het lijkt aannemelijk deze bevindingen
uit te breiden tot sommige andere grondbroeders, zoals bv. patrijs. De meest gevoelige
periode voor kwetsbare prooisoorten ligt daarbij globaal in de lente en niet in de zomer.
Studies waarbij een positief effect wordt aangetoond van vosbejaging in relatie tot zowel
de najaarsstand als de voorjaarsstand van zeldzame prooisoorten (bv. Tapper et al.,
1996), betreffen telkens een combinatie van bejagingstechnieken (d.i. inclusief
burchtbejaging, nachtjacht,…) die veel rendabeler zijn en verder reiken dan wat hier
onder reguliere bejaging wordt verstaan. Mulder (2007a en b) ziet een dergelijke
beheertoepassing slechts zinvol haalbaar voor zover deze lokaal (< 10 km²) en tijdelijk
is.

5.3 Kan een verlenging van de reguliere jacht schade aan pluimvee
voorkomen?
De problematiek inzake het pluimvee is van een andere orde dan deze van de
grondbroeders (INBO, 2009). Hier maakt de ‘prooi’ geen deel uit van een spontane en
complexe predator-prooirelatie, maar wordt de aanwezigheid of de beschikbaarheid
ervan steeds rechtstreeks bepaald door de mens. Vanuit het gegeven dat de vos een
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opportunistisch voedselgedrag heeft, waarbij de meest rendabele voedselbronnen het
meest worden aangesproken, en een territoriale populatiestructuur opbouwt, kan
verwacht worden dat optreden van schade niet gekoppeld hoeft te zijn aan de
vossendichtheid, maar louter aan hun aanwezigheid. In het onderzoek van Verstrael et
al. (1990) bleek dat precies de huisvesting van het pluimvee, als enige factor in de
analyse, een belangrijke rol speelde bij het al dan niet optreden van schade veroorzaakt
door vossen.
Er zijn bij het INBO geen wetenschappelijke studies bekend die aantonen dat het doden
van vossen (via reguliere bejaging) het aantal schadegevallen aan pluimvee terugdringt.
Schade aan pluimvee kent over het jaar heen een ongelijk verloop, gekoppeld aan de
globale voedselkeuze van de verschillende populatiegeledingen (Lloyd, 1980; Artois,
1989). Vanaf half april tot juni worden vossenjongen van vast voedsel voorzien door de
ouderdieren. Het is de periode waarin deze zich zullen concentreren op de grotere,
gewervelde prooien, waaronder pluimvee.
Eens er vossenjongen actief in de familiegroep aanwezig zijn, zullen ook de andere
aanwezige volwassen dieren blijven prooi aanbrengen. Bij vossen is het typisch dat niet
alleen de moer en de rekel, maar ook de andere wijfjes – indien aanwezig – van de
familiegroep instaan voor het grootbrengen van de jongen. Afhankelijk van het aantal
volwassen dieren in de familiegroep, zal de benodigde tijd om élk van deze dieren via
reguliere bejaging te kunnen doden, zich over een zekere periode uitstrekken. Precies
door de voederdrang zal het risico op schade tijdens deze periode onverminderd
aanwezig blijven (Casaer & Van Den Berge, 2011).
In de maanden juli en augustus moeten de jongen (subadulten) steeds meer zelf actief
op voedseltocht, in aanvulling op wat ze van de moervos nog af en toe aangeboden
krijgen. Tijdens deze ‘energetisch gunstige’ maanden (op peil houden van de
lichaamstemperatuur,...) hebben de jonge vossen de tijd om ervaring op te doen met het
opsporen van voedsel en om hun jachttechniek te oefenen. Makkelijk en soms
overvloedig voedsel zoals valfruit (kersen, pruimen,...) en makkelijke en soms heel talrijk
voorkomende prooien (zoals insecten, regenwormen, woelmuisnesten,...) vormen het
basis-levensrantsoen. Allerlei andere voedselbronnen vormen een onregelmatige
aanvulling, moeilijke prooien (grotere dieren) een minderheid (Artois, 1989).

5.4 Kan een verlenging van de reguliere jacht de verspreiding van
vossenlintworm indijken?
In een vorig advies (INBO, 2007) werden diverse aspecten i.v.m. de problematiek van de
vossenlintworm toegelicht. Binnen de wetenschappelijke wereld is er actueel een ruime
consensus dat het antwoord op het potentiële risico vanwege de vossenlintworm niet
gezocht dient te worden in de regulatie van de tussengastheersoorten (vooral
woelmuizen) noch van de eindgastheersoorten (vooral vos) (Hegglin & Deplazes, 2010;
Van Gucht, 2010). Het uitbreiden van de reguliere jacht op de vos kan aldus op basis
hiervan niet worden bepleit.

5.5 Besluiten
Het in de vraag aangehaald voorbeeld van een verlenging van de reguliere jacht voorziet
in een schoontijd (jachtvrije periode in functie van hulpbehoevende jongen) van 15
maart tot 14 mei. Per 15 mei is een vossenjong nog niet in staat te overleven zonder
ouderzorg. Voor het gros van de jongen ligt de kritieke datum minstens op 30 juni. Een
reële schoontijd omvat bij voorkeur een ruimere periode (februari–augustus).
De periode waarin de mogelijke problemen inzake predatie op zeldzame grondbroeders
en schade aan onvoldoende afgeschermd pluimvee het grootst zijn, valt samen met de
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periode van aanwezigheid van groter wordende vossenjongen (half april–juni). Om
hiertegen preventief op te treden zal een verlenging van de reguliere bejaging tot
bijvoorbeeld 14 maart, weinig efficiënt zijn. Drachtige moeren bevinden zich overdag in
de regel ondergronds, terwijl dichtheidsafhankelijke deelname aan de voortplanting
vanwege secundaire wijfjes tot ver in de voortplantingsperiode alsnog kan plaatsvinden.
Anderzijds kunnen, door de spreiding van de geboorteperiode, vanaf half februari reeds
moeren worden geschoten die reeds jongen hebben.
Vervroeging van de opening van de jacht, bijvoorbeeld vanaf de zomer, valt ruim na de
periode waarin predatie vanwege de vos soms een doorslag geeft ten aanzien van het
voortplantingssucces van grondbroeders en valt ook na de piekperiode inzake predatie op
pluimvee. Bescherming of begunstiging van kwetsbare prooisoorten zoals grondbroeders,
is in de praktijk een zaak van (vroege) voorjaarsjacht op basis van een combinatie aan
jachttechnieken die buiten de reguliere bejaging vallen (burchtbejaging, nachtjacht,
stroppen,…). Desgevallend gaat het om een doelgerichte lokale maatregel, niet om een
generieke maatregel zoals verruiming van de reguliere jacht.
Inzake het potentiële risico vanwege de vossenlintworm bestaat actueel binnen de
wetenschappelijke wereld een ruime consensus dat het antwoord niet gezocht dient te
worden in de regulatie van de vos.

6. Welke zijn de mogelijke voor- en nadelen (populatiedynamisch/ecologisch/beheertechnisch/socio-economisch) van het doden of wegvangen van steenmarters met het oog op het beperken van het aantal
schadegevallen (kleinvee, woningen, voertuigen)? Kan het doden of
wegvangen van steenmarters het aantal schadegevallen terugdringen ?
In welke periode van het jaar zou het wegvangen of doden van
steenmarters in functie van het beperken van het aantal schadegevallen
het meest effectief en/of efficiënt zijn?
In bijlage 3 wordt een overzicht gegeven van de ecologie van de steenmarter.

6.1 Welke zijn de mogelijke voor- en nadelen (populatiedynamisch/ecologisch/beheertechnisch/socio-economisch) van het doden of wegvangen
van steenmarters met het oog op het beperken van het aantal schadegevallen (kleinvee, woningen, voertuigen)?
6.1.1 Populatiedynamisch
Steenmarters leven in een strikt territoriale populatiestructuur. Het aantal exemplaren
dat op een welbepaalde plaats aanwezig kan zijn, is van nature steeds geplafonneerd tot
het basispaar en tijdelijk twee tot drie jongen. Schade of overlast is aldus geen zaak van
(te) veel dieren, maar louter van aan- dan wel afwezigheid van de soort op die
welbepaalde plaats. Dit is essentieel verschillend van situaties met potentieel schadelijke
wildsoorten die soms in grote groepen leven zoals konijn of houtduif, waar de schade
nauw samenhangt met de aantallen. Met strikt territoriale dieren gaat het er echter om
of het territorium bezet is, dan wel leeg. Een plaats waar schade optreedt, kan slechts in
het territorium van één seksueel actief mannetje en van één dito wijfje tegelijk liggen
(INBO, 2007; INBO, 2009).
Het verwijderen van een territoriumhouder resulteert in het wegvallen van de sociale
barrières die seksegenoten op afstand houden. Van zodra het territorium niet meer wordt
verdedigd, ‘staan alle deuren open’ voor vestiging van nieuwe dieren op de vrijgekomen
locatie. Behalve gevestigde dieren, is er in een populatie immers steeds ook een zekere
reserve aan zwervende of jonge exemplaren aanwezig. Die reserve wordt jaarlijks door
(dichtheidsafhankelijke) voortplanting hernieuwd. Via de geurpaadjes is het vinden van
de schuilplaatsen van een voorganger geenszins toeval. Hierdoor herhaalt zich de
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overlast nadat een dier is weggevangen (Müskens & Broekhuizen 1998; Ludwig 1999;
Broekhuizen et al., 2010).
Eens in populatieverband gevestigd, zal het doden of wegvangen van een steenmarter uit
zijn territorium het probleem van schade of overlast niet oplossen, tenzij de volledige
populatie in een grotere regio wordt weggevangen en er permanent maatregelen
genomen worden om nieuwe instroom te verhinderen.
6.1.2 Ecologisch
Bij het doden of vangen van steenmarters, bestaat de kans om een uiterst zeldzame
boommarter te treffen. Beide soorten zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden en
hebben ook overlap in hun levenswijze. Zo nemen ook boommarters niet zelden hun
intrek in allerlei gebouwen, waaronder bewoonde huizen. Ook surplus killing2 in duivenof kippenhokken kan het resultaat zijn van een boommarter (voor een overzicht daarvan,
zie Van Den Berge et al. (2012)).
6.1.3 Beheertechnisch
Jonge en subadulte dieren zijn steevast makkelijker te vangen dan adulte, meer ervaren
en argwanende dieren, die precies ten gevolge van de eerste vangst(en) extra
voorzichtig worden (Osgyan 1994; Hespeler 1995; Broekhuizen et al., 2010). Dit
betekent dat de kans op een totaal vangstsucces, d.i. van alle territoriumbewoners
inclusief het basispaar, binnen een korte periode, behoorlijk klein wordt. De bron van
schade en overlast blijft daardoor aanwezig. Het preventief ingrijpen vergt grootschalige,
permanente vangstpogingen en vraagt bijgevolg de inzet van veel mensen en middelen.
In het verleden werden steenmarters op grote schaal succesvol bestreden en uitgeroeid
door het gebruik van niet-humane en actueel verboden middelen, zoals gifeieren
(strychnine). In een gevestigde populatie is de kans om, met humane middelen (zoals
kastvallen), een virtueel territorium blijvend onbezet te houden, uiterst gering.
6.1.4 Socio-economisch
Het toelaten van het doden of wegvangen van steenmarters bij schade of overlast,
ontslaat de overheid van het uitbetalen van schadevergoeding op basis van het huidige
wildschadebesluit. Het basisprincipe van dit besluit steunt op de logica dat de beheerder
zelf aansprakelijk is en zo nodig preventief kan optreden. Ook hier dient opgemerkt te
worden dat de populatie-ecologische realiteit fundamenteel verschillend is voor
territoriaal dan wel in groep levende soorten. In de praktijk zal de burger plots
geconfronteerd worden met reeds bestaande schade (bv. tussen dak en onderdak of aan
de auto). De mate waarin de schadelijder als ‘beheerder’ in dergelijke situaties
verantwoordelijk geacht kan worden, is een maatschappelijke of politieke beslissing en
hangt af van de visie binnen de maatschappij over de verantwoordelijkheid van elk
individu en die van de overheid.

6.2 Kan het doden of wegvangen van steenmarters het aantal schadegevallen terugdringen ?
Er zijn bij het INBO actueel geen studies bekend die de relatie tussen het wegvangen of
doden van steenmarters en het aantal schadegevallen bestudeerd hebben.
Schadeproblemen kunnen opgelost worden door de juiste voorzorgsmaatregelen te
nemen. In geval van schade in gebouwen volstaat het niet zelden de marters grondig te

2

Het in overtal doden van veel prooien op een plaats.
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verstoren op de plaats waar ze ongewenst zijn. De beste methode, ook aanbevolen door
o.a. Herr et al. (2008), is evenwel de toegangen tot het gebouw af te sluiten.
Schade aan kleinvee is alleen oplosbaar door de marter de toegang tot de dieren te
beletten: een degelijk nachthok, een gesloten ren of een fijnmazige draadafsluiting met
bovenaan enkele elektriciteitsdraden. Schade aan auto’s (stukbijten van kabels e.d.) is
technisch te voorkomen door een garagist via geëigende, beperkte technische
aanpassingen.

6.3 In welke periode van het jaar zou het wegvangen of doden van
steenmarters in functie van het beperken van het aantal schadegevallen het
meest effectief en/of efficiënt zijn?
Schade en overlast in gebouwen is vooral gekoppeld aan de paartijd en valse paartijd
(lawaaioverlast), en aan de aanwezigheid van een nest (bevuiling met prooiresten e.d.),
maar kan overigens het gehele jaar optreden (beschadiging dakisolatie, leidingen,…).
Schade aan auto’s kan gedurende het gehele jaar optreden, maar kent een verhoogde
frequentie in de lente en zomer, d.i. in de aanloop naar de paartijd en tijdens de paartijd
zelf (Herr et al., 2009b).
Schade aan kleinvee kan gedurende het gehele jaar optreden. Over eventuele
piekperiodes is geen informatie beschikbaar.
In gebieden waar een populatie aanwezig is zal bij wegvangen of doden van een
exemplaar vrij snel vervanging optreden. Er is geen periode waarbinnen het wegvangen
of doden van steenmarters meer of minder effectief en/of efficiënt is om het aantal
schadegevallen te beperken.
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BIJLAGEN

Bijlage 1: populatiedynamiek van de vos
Voor een goed begrip van de context waarin een mogelijk uitgebreide reguliere jacht
plaatsvindt, worden hieronder de belangrijkste elementen van de populatiedynamiek van
de vos op een rijtje gezet, steunend op o.a. Lloyd (1980), MacDonald (1980) en Artois
(1989):
•

Vossen zijn territoriale roofdieren met één voortplantingscyclus per jaar. De
jongen worden geboren in de periode van februari tot mei, met een piek in de
tweede helft van maart.

•

Vossenjongen blijven als ‘nest’ bij elkaar en in directe binding met de burcht en
de ouderdieren tot eind mei of juni. In de zomermaanden zijn zij nog aanwezig in
het ouderlijk territorium.

•

Vanaf oktober komt een algehele dispersiegolf onder deze jonge dieren op gang,
waarbij een deel van de wijfjes en alle mannetjes het ouderlijk territorium
verlaten.

•

Met de paartijd, d.i. van (eind) december tot (begin) maart, ontstaat een
voortschrijdende stabilisering in de populatiestructuur, zowel sociaal als ruimtelijk,
waarbij individuele territoria worden ingenomen door een dominant koppel.
Dergelijke territoria hebben een oppervlakte in de grootteorde van enkele
vierkante kilometer (bv. 3 km² of 5 km²) en worden bezet door een familiegroep.

•

Een familiegroep bestaat in zijn elementairste vorm uit één paar vossen (1
dominant mannetje en 1 dominant wijfje), al dan niet aangevuld met 1 of 2 nietdominante (of secundaire) wijfjes die zelf geen eigen nest grootbrengen.

•

Naast de residerende, territoriale vossen zijn er ook niet-territoriale dieren, die
een ‘zwervend’ bestaan leiden en de facto een populatiereserve vormen. Zij
houden zich op tussen en deels overlappend met verschillende bestaande
territoria.

•

De hoogste dichtheid van in het veld rondlopende dieren wordt bereikt in de
zomer en vroege herfst wanneer de nieuwe cohorte subadulten, geboren in het
voorafgaande voorjaar, aan de populatie is toegevoegd. De laagste dichtheid
wordt bereikt in het vroege voorjaar, d.i. na de winterselectie (c.q.
winterbejaging) en het begin van de nieuwe voortplantingsperiode: de
zogenaamde voorjaarsstand of voortplantingsstand.

26/29

INBO.A.2013.22

Bijlage 2: gewichten van vossenjongen (n = 295) gevangen aan de burcht in
de periode 1996 – 2002 in Zuidoost-Vlaanderen (ongepubliceerde data K.
Van Den Berge & P. Quataert)
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Interpretatie
Vossenwelpen worden als nestblijvers (naakt, blind) geboren en ondernemen vanuit het
geboortehol de eerste verkenningen van de omgeving op een leeftijd van vier-vijf weken
(Lloyd 1980; Artois 1989). Vanaf dan, en gedurende de weken daaropvolgend, kunnen ze
gevangen worden via life-traps geplaatst in de burchtingangen.
Op sommige burchten werden jongen gevangen die nog maar net buiten kwamen, op
andere burchten waren de jongen al enkele weken ouder.
Het gewicht bij vangst is indicatief voor de leeftijd (Lloyd 1980; Artois 1989). De laagste
genoteerde gewichten (ca. 1000 gram, d.i. vanaf linker rechte haak van elke boxplot)
komen in de praktijk overeen met de jongste dieren. Een gewicht van 2500 gram komt,
ter oriëntering, overeen met een leeftijd van ca. 12 weken.
Er blijkt, zowel voor de mannetjes als voor de vrouwtjes, geen significante relatie te zijn
tussen het gewicht en het ogenblik van de vangst (Kruskal-Wallis, p > 0.1). Dit betekent
dat de spreiding van de gewichten alias van de leeftijden, gelijkaardig is voor de vier
beschouwde vangstperiodes. Dit wil zeggen dat in elk van deze periodes zowel heel jonge
als reeds relatief oude vossenjongen gevangen worden. Dit komt overeen met een reële
geboorteperiode van begin februari tot eind mei.

Bijlage 3: ecologie van de steenmarter
Voor een goed begrip m.b.t. de vraag inzake de relatie tussen het doden of wegvangen
van steenmarters en de beperking van het aantal schadegevallen, is het nodig een korte
schets te geven van enkele aspecten van de leefwijze van steenmarters. We baseren ons
daarbij op de overzichtswerken van Skirnisson (1986), Libois & Waechter (1991),
Herrmann (2004), Herr (2008) en Broekhuizen et al. (2010), aangevuld met specifieke
publicaties. Een algehele compilatie van deze problematiek is te vinden in Van Den Berge
et al. (2012).
Volwassen steenmarters leven strikt territoriaal. De territoria beslaan een oppervlakte
van enkele tientallen tot enkele honderden hectare naargelang van de lokale
voedselbeschikbaarheid. Zij zijn gebaseerd op intra-seksuele uitsluiting: zowel mannetjes
als wijfjes dulden geen volwassen seksegenoot in hun eigen leefgebied. Het territorium
van een mannetje overlapt wel geheel of gedeeltelijk met dat van één of enkele wijfjes.
In regio’s waar de soort in overjaars populatieverband3 voorkomt, ontstaat een patroon
als van twee overlappende, aaneengesloten legpuzzels, waarbij elk puzzelstukje het
exclusief territorium is van respectievelijk één seksueel actief mannetje of één seksueel
actief wijfje. In deze territoria kunnen zich tijdelijk ook enkele jonge of subadulte dieren
bevinden. Steenmarters die op het platteland leven, hebben gemiddeld twee tot drie
(mannetjes) of vier (wijfjes) keer grotere territoria dan soortgenoten die in een stedelijke
omgeving leven. Dit verschil houdt wellicht verband met een grotere beschikbaarheid aan
voedsel, schuilplaatsen en dekking in de stad tegenover het platteland. Opmerkelijk is
evenwel dat de sociale structuur in de populatie daarbij niet wijzigt, in tegenstelling tot
sommige andere middelgrote roofdieren zoals ‘stadsvossen’, waar beduidend hogere
dichtheden het resultaat zijn van kleinere maar tegelijk ook minder exclusieve territoria
(Herr et al., 2009a).
Steenmarters kunnen eenmaal per jaar jongen hebben, die geboren worden in het
voorjaar (maart-april). De nestplaats blijft gedurende ca. twee maanden in gebruik. De
paartijd valt in de zomer, maar de embryonale ontwikkeling start pas in februari (verlate
implantatie). Dit laatste gaat gepaard met een ‘valse’ ranstijd in januari-februari, waarbij
mogelijk ook paring en bevruchting optreedt.
3

Een populatie waarin individuen van verschillende leeftijd voorkomen.
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De voortplanting is dichtheidsafhankelijk. Bij verhoogde sterfte gaan meer wijfjes aan de
voorplanting deelnemen. Omgekeerd gaat bij een hogere dichtheid een deel van de
wijfjes niet deelnemen aan de voortplanting (Lammertsma et al., 1994; Müskens &
Broekhuizen, 2005; Herr et al., 2009a).
Steenmarters hebben geurkliertjes op de teen- en zoolkussen zodat zij bij elke pas een
geurmerk achterlaten op het substraat. In de nabijheid van hun schuilplaatsen ontstaan
aldus ‘geurpaadjes’.
Steenmarters eten zowel dierlijk als plantaardig voedsel. Het bijten in diverse soorten
kunststoffen is geen voedselgedrag, maar een uiting van verkennend en (vooral)
territoriaal gedrag (Herr et al., 2009b).
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