Inheemse Roofdieren

Vos
•De kop-romplengte van 58 tot 90 cm met een staart van 32 tot 48 cm.
• vos kan zich makkelijk aanpassen aan een leefgebied maar zijn favoriet is toch
wel een bos met open gebieden.
•Het voedsel van de vos bestaat voornamelijk uit kleine- en middelgrote dieren,
vruchten en bessen en afval van mensen.

•De mens is de grootste bedreiging van de vos. Door bejaging en door het
drukke verkeer sterven er veel vossen. Ook de ziektes hondsdolheid en schurft
zijn een belangrijke doodsoorzaak.

Das
• kop-romplengte van 68,6 tot 80,3 cm en een staartlengte van 12,7 tot 17,8 cm.
•De das komt voor op hoger gelegen bosgebieden afwisselend met open velden.
•Het voedsel van de das bestaat uit kleine zoogdieren, insecten, knollen, granen,
grassen, amfibieën, vogels en eieren.
•De mens is de grootste bedreiging voor de das. Door het drukke verkeer en door
verstedelijking sterven er veel dassen en hebben de dassen minder leefgebied.

Bunzing
•kop-romplengte van ongeveer 28 tot 46 cm en een staartlengte van 11 tot 18
cm.
•bunzings komen voor in vele verschillende landschapstypen. Ze komen vooral
voor in bosrijke gebieden met water. In de winter worden bebouwde gebieden
opgezocht en is de bunzing te vinden in de buurt van boerderijen en schuren.
•De bunzing eet kleine zoogdieren, kikkers, vogels, insecten en eieren.

•Vijanden van de bunzing zijn vossen, slangen en honden. Ook het drukke
verkeer is een grootte doodsoorzaak van de bunzing.

Hermelijn
•Een kop- romplengte van 16 tot 31 cm met een staartlengte van 9,5 tot 14 cm.
•De hermelijn komt overal voor, zolang er maar voldoende dekkink en voedsel is.
•De hermelijn eet voornamelijk kleine zoogdieren en vogels.
•Bedreigingen zijn: de vos, honden en het verkeer.

Wezel

•Een kop- romplengte van 13 tot 23 cm met een staartlengte van 3 tot 6 cm.

•De wezel leeft net zoals de hermelijn op alle plaatsen zolang er maar voldoende
dekking en voedsel is.
•De wezel eet voornamelijk knaagdieren,eieren, amfibieën, reptielen en insecten.
• Bedreigingen zijn: verkeer, vergif, roofvogels en vos.

Steenmarter

•Een kop- romplengte van 37 tot 52 cm met een staartlengte van 21 tot 26 cm.

•De steenmarter komt vrijwel overal voor. Ook veel in steden.
• De steenmarter eet kleine zoogdieren, vogels, eieren, insecten, reptielen,
amfibieën, bessen en vruchten.
•De vijanden van de steenmarter zijn de vos en de mens.

Boommarter

•Een kop- romplengte van 40 tot 53 cm met een staartlengte van 23 tot 28 cm.

•De boommarter komt voor in bosrijke gebieden.
•Het voedsel bestaat uit kleine zoogdieren, insecten, vogels, eieren,vruchten,
bessen en eekhoorns.
•Bedreigingen voor de boommarter zijn het verkeer en ontbossing.

Boommarter

• Een kop- romplengte van 40 tot 53 cm met een staartlengte van 23 tot 28
cm.
• De boommarter komt voor in bosrijke gebieden.
• Het voedsel bestaat uit kleine zoogdieren, insecten, vogels, eieren,vruchten,
bessen en eekhoorns.
• Bedreigingen voor de boommarter zijn het verkeer en ontbossing.

Nerts

• bedreigde diersoort. In het grootste gedeelte van Europa
uitgestorven
• Is op het land en in het water actief.
• Grootte: tussen de 30 en 40 centimeter. Staartlengte:12 en
de 19 centimeter. Gewicht 550 tot 800 gram.
• De basiskleur is donkerbruin en de dieren hebben een witte
tekening op de bovenlip en kin.
• Voedsel: kleine zoogdieren, watervogels, amfibieën,
vissen, reptielen, rivierkreeften, schelpdieren en
waterinsecten.
• alleen 's nachts actief
• leven solitair

Lynx

•
•
•
•

Voedsel: hazen, konijnen, reeën, vogels, schapen, geiten Lynxen.
Jagen bij voorkeur vanuit een hinderlaag.
Grootte: 80 - 130 cm cm, staart 11 - 25 cm
Leefgebieden: bijna alle grote bosgebieden in Europa en een groot deel van
Azië.
• Discussie over opnieuw uitzetten.
• Kenmerkende oorpluimen.

Wilde Kat

•
•
•
•
•

lenige en gespierde jagers
Kunnen zich in veel leefgebieden
kunnen erg goed klimmen.
katten hun nagels intrekken, waardoor ze tijdens het lopen niet bot worden.
leven solitair

Wolf

• komt wereldwijd voor.
• leeft in groepen met een sociale structuur. Huilen om de roedel bij elkaar te
houden.
• hebben een kop-romplengte van 1 tot 1,5 m, en een staart van 30 tot 50 cm.
De schouderhoogte is 65 tot 80 cm. wegen 20 tot 80 kg.
• Voedsel: herten, reeën, wilde zwijnen, knaagdieren, haasachtigen,
vogels, aas en afval.

