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Mongoolse 
renmuizen 
in Brugge

Recent moesten we weer een nieuwe exoot toevoegen
aan Waarnemingen.be: de Mongoolse renmuis. In een
parkje in de Brugse binnenstad aan de voet van de
Sint-Salvatorkathedraal, vlakbij een drukke winkel-
straat, hebben minstens twee albino renmuizen een
volledig gangenstelsel uitgebouwd in en onder een
omgezaagde boom. De determinatie is overigens niet
100% zeker, omdat er sterk gelijkende soorten zijn.

Je kunt de dieren benaderen tot op ongeveer 6 meter,
geen schuwe diertjes dus. Mogelijk komt dit ook door-
dat ze af en toe eten toegeworpen krijgen van de vele
voorbijgangers. Ze waren daar zeker al aanwezig in
de zomer van 2009, en hebben bijgevolg de vrij
strenge winter overleefd. Deze soort staat op de po-
sitieflijst van zoogdieren die je in Vlaanderen als huis-
dier mag houden. Er is echter niets bekend over hun
kans om te overleven en zich voor te planten in onze
vrije natuur, en of ze een bedreiging kunnen vormen
voor onze inheemse fauna en flora. Dus best hopen
dat de slechtvalken die op de kathedraal nestelen er
een lekkere hap in zien…

Goedele Verbeylen en Johan Devos

Bunzing op 
het dak
Ons huis staat in een groene woonwijk
in Huissen, vlakbij de uiterwaarden van
de Nederrijn. Begin maart hebben wij ontdekt dat wij
een gast in huis hebben: een bunzing! Het dier klom
door de klimop naar het dak en verdween daar onder
de dakpannen. Op een dag sleepte de bunzing met
een ei van een eend die onze tuin als broedplaats had
gekozen. Zo lang wij geen last hebben van deze huis-
genoot, mag hij of zij blijven.

Dirk van Rhee

Opnieuw een

Oost-Vlaamse

boommarter

Op 18 maart 2010 werd
opnieuw een doodge-
reden boommarter ge-
vonden in Vlaanderen
en ingezameld via het
Marternetwerk van het
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
(INBO). Het is amper het elfde exemplaar
sinds de opstart van het netwerk in 1998
(zie Van Den Berge, 2009). Het dier sneu-
velde in de Oost-Vlaamse gemeente
Laarne, deelgemeente Kalken. Uit de au-
topsie bleek dat het om een eerstejaars-
mannetje gaat (tien of elf maanden oud),
en dus best mogelijk om een dier dat nog
op zoek was naar een eigen leefgebied. De

vindplaats ligt slechts op ongeveer vijftien
kilometer van de gekende voortplantings-
plaats van Sint-Niklaas (Sinaai), maar ten
opzichte daarvan wel aan de andere kant
van de E17-autosnelweg. Opmerkelijk is
echter dat in de onmiddellijke buurt van de
vindplaats zelf, in een boscomplex op het
grondgebied van de gemeente Berlare, in
2000-2001 meerdere waarnemingen van
levende dieren werden gedaan. Deze waar-
nemingen werden als betrouwbaar beoor-
deeld (Van Den Berge et al. 2000, Van Den
Berge & De Pauw 2003). 
Het verkeersslachtoffer werd evenwel drie
kilometer buiten dit boscomplex aange-
troffen, zowat middenin een dorpskom.
Ging het om een ‘uitstapje’ van een lokaal
dier? Fungeert het natuurgebied aldaar als
een tijdelijke ‘sink’ voor jongen die weg-
trekken uit Sinaai, of is hier sprake van een
andere voortplantingslocatie? De kans lijkt
reëel dat dit laatste het geval is. Het keel-
vlekpatroon van het verkeersslachtoffer
verschilt in elk geval van dat van de twee
jongen die de voorbije zomer in Sinaai door
de cameravallen veelvuldig werden gefoto-

grafeerd, maar mogelijk waren er toen
meer jongen. Opmerkelijk is ook dat de
waarneming uit 2000 een zomerwaarne-
ming betrof van twee dieren samen. Een
nieuwe tip van de sluier opgelicht? De fo-
tovallen zullen het de komende zomer ho-
pelijk uitwijzen.
Met dank aan de vinder.
Koen Van Den Berge
koen.vandenberge@inbo.be 

De donkere, spitse ‘vossensnuit’ van de boommarter vergeleken met de blekere, rondere ‘poezenkop’ van de steenmarter. Foto Bram Conings

Bunzing. Foto Dirk van Rhee

Mongoolse renmuis. Foto Alex de Deyn
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