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De Mustelidae: Een overzicht

Gerard Willemsen

Samenvattingvandeop30 november 1985voordeW.P.Z. teutrecht gehouden

lezing

De evolutie van de familie van de Mustelidae (marterachtigen) is maar heel

gebrekkig bekend. Fossielen van deze dieren zijn relatief zeldzaam.

ERDBRINK (1984) gaf reeds een overzicht van de soorten die in ons land bekend,

resp. te verwachten zijn.
Binnen de Carnivora vormen de Mustelidae, samen met de Canidae (honden),

Ursidae (beren) en Procyonidae (wasberen en verwanten) de superfamilie Arcto-

idea. De Mustelidae vormen echter al in het Oligoceen een heel aparte groep

naast de Canidae (waaruit later ook de Ursidae en de Procyonidae ontstaan).

De Mustelidae vertonen in het algemeen een vrij oorspronkelijke bouw: een

langgerekt lichaam, korte poten, een lange schedel en een relatief weinig

gespecialiseerd gebit. De oudst bekende mustelide is
Plesictis,

die vanaf het

Oligoceen bekend is in Europa. Het gebit van deze vorm is mustelide, de mor-

phologie van de schedel vertoont echter ook wel procyonide kenmerken. Vandaar

dat Plesictis ook wel als procyonide beschouwd wordt.

De huidige Mustelidae zijn te verdelen in minimaal vijf subfamilies. Soms

worden er evenwel meer onderscheiden.

Summary A review is given of the evolution of the different groups of Mustelidae.

The Mustelinae are represented in different lines since the Oligocene. The Mellivorinae

are only known from the Pleistocene of Asia. The Melinae form a rather heterogenous group,

probably not monophyletic. The Lutrinae are a separate group already in the Oligocene.

Mustelinae

De subfamilie van de Mustelinae omvat die-

ren als de huidige marters en wezels. De lijn

van de echte marters (Martes spp.) is al be-

kend uit het Vroeg Mioceen en is sindsdien

weinig veranderd. De veelvraten (Gulo) zijn

van deze echte marters af te leiden, mogelijk
al in het Mioceen. In het Plioceen vinden we

verschillende soorten van het genusPlesio-

gulo.Dit genus staat tussen de echte marters

en Gulo in (KURTÉN, 1970). De oorsprong van

de middenpleistocene Gulo schlosseri moet ze-

ker in deze groep gezocht worden. Uit Qu£o
Achio/>->>c/Li ontstond de huidige Gulo gulo.

G. schlosseri was kleiner dan G. gulo (KUR-

TEN, 1968, 1970) en niet groter, zoals ERD-

BRINK (1984) vermeldt. Overigens waren de

laatpleistocene Gulo gulo weer groter dan

de huidige. Veelvraten zijn gespecialiseerde
roofdieren van een arctisch milieu. Het zijn

zwaargebouwde, grote dieren, die niet aarze-

len zelfs rendieren aan te vallen. Veelvra-

ten leven heden ten dage in het boreale ge-

deelte van Eurazie en Noord Amerika, maar

kwamen in het Pleistoceen ook op onze breed-

te voor. In Nederland zijn ze nog niet gevon-

den, maar zeker te verwachten.

De tweede lijn binnen de Mustelinae is de

lijn van het genus Mustela en verwante vormen

als Vormela en Ictonyx. Deze lijn is al be-

kend van het Laat Oligoceen metPalaeogale.

Mustela en Martes onderscheiden zich onder

meer duidelijk in de : in Mustela is het

talonid veel korter en het metaconid geredu-
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Een derde lijn wordt gevormd door de recen-

te genera Eira (= Galera), de tayra, enGalic-

tis,de grison, beide uit Amerika. Door ver-

schillende auteurs wordt deze groep als een

aparte subfamilie, de Grisoninae, beschouwd

(THENIUS, 1969; FICCARELLI & TORRE, 1967).

Bij deze groep hoort het Europese plio-pleis-

tocene genus Enhydrictis (inclusiefPannonic-

tis).Uit het Boven Mioceen van Italië en

China zijn vormen bekend, die model kunnen

staan voor de voorouders van deze groep (FIC-
CARELLI & TORRE, 1967). Binnen het genusEn-

hydrictisvalt een zekere trend naar aanpas-

singen aan een aquatische levenswijze waar te

nemen. Deze is het meest uitgesproken bijE.

galictoidesuit het Pleistoceen van Sardinië.

Deze endemische eilandvorm vertoont in veel

opzichten soortgelijke aanpassingen als de

otters, waarvan op dit eiland overigens ook

drie pleistocene soorten bekend zijn. Uit Ne-

derland is Enhydrictis bekend van Tegelen,

waar enkele kiezen van E. pilgrimi en van

E. ardea zijn gevonden.

MELLIVORINAE

De Mellivorinae omvatten slechts één le-

vende soort, namelijk Mellivora capensis,
de honingdas. Naast kleine vertebraten eten

deze Afrikaanse dieren inderdaad graag ho-

ning. Ze laten zich veelal de bijen- en wes-

pennesten aanwijzen door een klein vogeltje,
Indicator, dat de honingdas waarschuwt met

een speciaal geluid. Als de honingdas het

nest geopend heeft en de honing verorbert,

doet het vogeltje zich tegoed aan de larven

en poppen.

Fossiel zijn de Mellivorinae alleen bekend

uit het Pleistoceen van Zuid Azie.

MEPHITINAE

De Mephitinae (stinkdieren) zijn tegen-

woordig beperkt tot Amerika. Fossiel zijn ze

echter ook uit Europa bekend. Er zijn enkele

twijfelachtige vormen uit het Mioceen.Pro-

mephitisuit het Plioceen hoort zeker bij de-

ze subfamilie.

Craniura 3, 1 (1986)

Fig. 1 Overzicht van de Mustelidae.

ceerd. Mustela is onder meer bekend uit de

Belvédère bij Maastricht (Van Kolfschoten,

pers. comm.).
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Fig. 5 Gebit van Meles meles, 1:r. boven en 2:1. onder 28

(naar FICCARELLI & TORRE, 1967)

Fig. 4 Gebit van Mephitis macroura, 1:r. boven en 2:1. onder 28

(naar FICCARELLI & TORRE, 1967)

E. pliocaenica E. ardea2. 3. E. galictoides

Fig. 3 Gebit van enkele Enhydrictis- soorten (naar FICCARELLI & TORRE, 1967)

1.

3. Ictonyx striatus.Mustela putorius2.Martes martes1.

Fig. 2 Gebit van verschillende Mustelinae (naar FICCARELLI & TORRE, 1967)
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MELINAE

De Melinae (dassen) vormen een heterogene

groep. Het zijn in het algemeen zwaar gebouw-

de dieren, met een zwaar en robuust omnivoor

gebit. Er zijn vele fossiele en recente vor-

men bekend. Als er één ding duidelijk is, is

het wel dat deze groep geen phylogenetische

eenheid vormt. De vormen uit Amerika ((Taxidea

en aanverwanten) lijken bijvoorbeeld uiterlijk

wel op onze das, maar zijn er niet nauw mee

verwant.

Melinae zijn bekend sinds het Vroeg Mioceen.

Naast allerlei andere vormen vinden we in

die tijd Mionictis, een duidelijk aquatische,

visetende vorm. Qua gebit lijken deze dieren

wel op lutrinen, maar ze vertonen toch een

aantal niet-lutrine kenmerken. Volgens GINS-

BURG (1968) is het een tak van de Melinae.

Later in het Mioceen verdwijnen deze vormen

en worden vervangen door Paralutra, wel een

lutrine, die vermoedelijk ongeveer dezelfde

levenswijze had.

Meles meles, de das, is zeker ook in het

Nederlandse Pleistoceen te verwachten. Meles

is onder meer te herkennen aan de bijzonder

zwaar ontwikkelde Mj en Het genus fle-te-A

komt al voor in het Plioceen, met diverse

soorten. In het Laat Plioceen vinden weMeles

thorali,waaruit Meles meles (bekend sinds

het Vroeg Pleistoceen) af te leiden is.

LUTRINAE

De Lutrinae (otters) zijn weer te verdelen

in een viertal groepen:

De oudste (de Potamotherini) omvat slechts

twee soorten van het genusPotamotherium.

P. valletoniuit het Laat Oligoceen van

Frankrijk is een van de oudste marterachtigen

en het is daarom niet duidelijk waaruit de

otters ontstaan zijn. De Melinae, die qua

morphologie misschien nog het meest in aan-

merking zouden komen, zijn een veel jongere

groep. Potamotheriumzelf vertoont een com-

binatie van zeer oorspronkelijke kenmerken

(gebit en hersenstructuur; het is de enige

otter met een en een uitermate gespecia-
liseerd skelet. Daarom komt Potamotherium

niet in aanmerking als stamvader van de la-

tere otters, maar moet worden beschouwd als

een vroege zijscheut aan de stam van de ot-

ters (SAVAGE, 1957). De oudste otter moet

dus nog ouder zijn.

Naast de Potamotherini vinden we de Lutri-

ni, de echte visotters. De oudste visotter

is Paralutra uit het Laat Mioceen. Naast de

vastelandvormP. jaegeri was er een endemi-

sche vorm op het. miocene eiland Gargano,

namelijkP. garganensis(zie WILLEMSEN, 1983).

Doordat Paralutra de mist, dieLutra wel

heeft, kan deze nooit een voorouder vanLutra
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Zo omstreeks het Elsterien vinden weLutra

simplicidensin Europa. Het postcraniale

skelet is meer gespecialiseerd dan inLutra

lutra,_ de verschillen in de gebitsmorphologie

zijn zeer klein. Vanwege dat gespecialiseerde

skelet kanL. lutraniet uit L. simplicidens

ontstaan zijn (THENIUS, 1965). Vermoedelijk is

L. lutra in het laatste Pleistoceen vanuit

het oosten naar Europa gekomen.

Van de derde groep, de vingerotters (Aonyx-

ini) is ook een pleistocene vertegenwoordiger

bekend uit Europa: Aonyx antiqua. Hij is be-

kend uit het Holsteinien en het Saalien van

Zuid Frankrijk, de DDR en Engeland. De soort

is van Lutra te onderscheiden door de meer

robuuste kiezen, het grote talon van en

het brede talonid van Mj. Net als de huidige

vingerotters was dit dier vermoedelijk een

schaaldiereter. Er is een onderkaak van de-

ze soort bekend van de Maasvlakte (KERKHOFF,

1984, daar aangeduid als Cyrnaonyx sp.).

Qua fossilisatie lijkt dit fossiel bij de oud-

ste fauna van de Maasvlakte te behoren (Bave-

lien) en dan zou hij veel ouder zijn dan de

andere Europese vondsten.

Van de Enhydrini leeft nog één soort:En-

hydra lutris,de zeeotter, die in Amerika al

sinds het Vroeg Pleistoceen bekend is. In

Europa is met Enhydra reevei een zeeotter-

achtige vorm bekend uit Engeland (Bramerton).

De ouderdom komt overeen met ons Tiglien-C

(MAYHEW, 1979). De zeeotters hebben grote

knobbelkiezen en zijn schelpdiereters. Ze

zijn ontstaan uit het genus Enhydriodon

(zie REPENNING, 1976), dat in diverse

soorten bekend is uit het Mioceen en Plio-

ceen van Euraziê, Afrika en Noord Amerika.

Enhydriodon heeft eveneens grote, zware

knobbelkiezen. In tegenstelling tot wat ik

eerder meende (WILLEMSEN, 1984) moetEn-

hydriodontot de Enhydrini worden gerekend.

Uit het Middellandse-Zeegebied zijn nog di-

verse eilandvormen uit het Pleistoceen be-

kend (zie WILLEMSEN, 1984).

NOG ENKELE UITGESTORVEN GROEPEN

Uit het Vroeg Plioceen van Europa is de

subfamilie van de Peruniinae bekend. Deze

reuzenmarters doen in sommige opzichten
denken aan Gulo en Mellivora, maar zijn er

niet nauw mee verwant. Eomellivora enPeru-

niumbehoren bij deze groep.

De laatste groep die we noemen zijn de

Simocyoninae. Ze zijn bekend uit het Mioceen

van Europa (Broiliana,Alepocyon) en uit het

Plioceen van Europa en Amerika (Simocyon).

Deze dieren zijn lange tijd als Canidae be-

schouwd, waar ze wat de morphologie van hun

kiezen betreft ook erg op lijken. Die gelij-
kenis duidt echter op een convergente ont-

wikkeling en tegenwoordig wordt de groep bij

de Mustelidae gerekend (THENIUS, 1969).
Hun oorsprong ligt mogelijk in de buurt van

die van de Melinae.
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