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De bunzing, ongetwijfeld beter bekend onder de 
volksnaam fissche of visse (of fischauw in het 

West-Vlaams), doet het de laatste tijd niet zo goed. 
Wegens zijn nachtelijke levenswijze wordt de soort 
hoe dan ook zelden of nooit waargenomen, althans 
niet in levende lijve. ‘Ontmoetingen’ met bunzings 
betreffen inderdaad meestal dode dieren, meer 
bepaald als verkeersslachtoffer. Maar wie al wat 
langer aandacht heeft voor verkeersslachtoffers, zal 
het wellicht reeds opgevallen zijn dat er steeds minder 
dode bunzings te vinden zijn. Aan het Instituut voor 
Natuur- en Bosonderzoek (INBO) te Geraardsbergen 
wordt in het kader van het onderzoeksproject rond 
roofdieren in Vlaanderen (vos, marterachtigen,...) ook 
de verspreiding en de ecologie van de bunzing sinds 
1998 opgevolgd. Een belangrijke methode betreft 
precies het onderzoek aan verkeersslachtoffers, 
waarvan er inmiddels ruim 2000 exemplaren werden 
ingezameld en geautopseerd. Daarnaast gebeurt 
ook veldonderzoek, waarbij dieren levend worden 
gevangen en van een zendertje voorzien. Enkele 
aspecten daarvan komen hieronder aan bod.

Welk vlees in de kuip

Bunzings zijn marterachtigen, nauw verwant met 
onder meer de wezel (‘muishond’) en de hermelijn. 
Een nog dichter en mogelijk beter gekend familielid 
is de fret, die vanouds gebruikt wordt om op 

konijnen te jagen en hedendaags ook steeds meer 
gewoon als huisdier wordt gehouden. Een fret is 
een gedomesticeerde vorm van de (steppe)bunzing. 
Veel fretten zijn albino’s (met geelwitte vacht en rode 
ogen), maar er bestaan ook perfect bunzingkleurige 
exemplaren en allerlei tussenvormen.

De bunzing heeft globaal een vrij donkere, bruin-
zwarte pels; op de flanken schemert echter de blekere, 
doorgaans geelachtige ondervacht duidelijk door, 
terwijl de kop een wit-grijsachtige masker-tekening 
vertoont. De mannetjes zijn opvallend groter en 
zwaarder dan de wijfjes; met een lichaamslengte van 
respectievelijk 33-45 cm en 28-38 cm (d.i. exclusief de 
ca. 15 cm lange staart) hebben zij zowat het formaat 
van een kleine kat. Het lichaam is langgerekter, de 
poten zijn een heel stuk korter.
Heel opmerkelijk is echter, dat ruim 10 % (!) van de 
verkeersslachtoffers die we als ‘bunzing’ binnenkrijgen 
vachtkenmerken (witte vlekken,...) vertonen die 
kruising met fret doen vermoeden.

Leefwijze

Bunzings zijn typische bewoners van structuurrijke 
landschappen met verspreid aanwezige bermen, 
veldbosjes, ruige hoeken en kanten, bij voorkeur 
bovendien de nattere varianten daarvan zoals 

beekvalleien en moerasgebieden. Het voedsel bestaat 
uit een breed scala aan diersoorten. Figuur 1 geeft een 
overzicht van de analyses van 565 maaginhouden van 
verkeersslachtoffers uit Vlaanderen. De belangrijkste 

Figuur 1. Gemiddeld gewicht (gram) van de belangrijkste 
voedselcomponenten in de maaginhoud van 565 bunzings 

(M : mannetjes, V : vrouwtjes) als verkeersslachtoffer 
gevonden in Vlaanderen over de periode 1990 – 2005
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Bunzing                                        foto: Vilda, Yves Adams



voedselcategorieën zijn konijnen en diverse soorten 
knaagdieren (o.a. woelrat, muskusrat, bruine rat), 
maar ook behoorlijk wat amfibieën (vnl. padden en 
kikkers) en vogels en hun eieren. In tegenstelling tot de 
verwante steen- en boommarters wordt plantaardige 
kost (vruchten,...) nauwelijks of niet gegeten, en bijna 
geen ongewervelde dieren (kevers, rupsen,...). 

Zoals veel roofdiersoorten zijn ook bunzings strikt 
territoriaal: volwassen dieren eigenen zich een 
deel van het landschap toe als hun dagdagelijks 
leefgebied, en gaan dit 
dan ook fel verdedigen ten 
aanzien van soortgenoten 
van hetzelfde geslacht. 
Het territorium van een 
mannetje is veel groter dan 
dat van een wijfje, waarbij 
één mannetjesterritorium 
overlapt met dat van 
meerdere wijfjes.
De grootte van de territoria 
blijkt heel variabel te zijn, 
waarbij extremen gaande 
van 0,1 tot 10 km² bekend 
zijn. Behalve de verschillen 
tussen mannetjes en wijfjes 
hangt deze variatie in 
grootte ook samen met 
het seizoen (groter in de 

zomer), en het voedselaanbod. Zo kunnen bunzingen 
hun activiteiten richten op meerdere kerngebieden 
waarin telkens gedurende een bepaalde periode 
zeer frequent voedsel wordt gezocht. Het geheel van 
deze gebieden samen kan aldus een behoorlijke 
oppervlakte beslaan, zonder dat deze evenwel steeds 
helemaal wordt benut. Zo had in de vallei van de 
Parkbosbeek (Erwetegem – Ophasselt – Steenhuize) 
een door ons gezenderd bunzingmannetje (2001) 
een leefgebied waarvan de verste uithoeken (zowel 
noord-zuid als oost-west) ruim 3 km (!) uit elkaar 
lagen. Een gezenderd bunzingwijfje (2002) gebruikte 
in diezelfde vallei evenwel minder dan 1 km² als 
territorium.
Als strikt nacht-actief dier verschuilen bunzings zich 
overdag veelal in een hol (zelf gegraven of geadopteerd 
van muskusrat, konijn, vos,...), onder houtstapels, in 
wortelgestellen of bomen met holtes onderaan,... 
Wijfjes gebruiken regelmatig eenzelfde schuilplaats, 
zodat in de buurt ervan vaak ook zogenaamde latrines 
te vinden zijn: plaatsen waar de uitwerpselen op een 
hoop gedeponeerd worden. Mannetjes daarentegen 
hebben, verspreid over hun veel grotere territorium 
een veelvoud aan schuilplaatsen die doorgaans ook 
veel onregelmatiger worden gebruikt. Zo gebruikte 
het gezenderde mannetje over een periode van 
zeven maanden minstens een dertigtal verschillende 
dagrustplaatsen.

In maart-april, het begin van de voortplantingstijd, 

Bunzing aan de waterkant                                                     foto: Vilda, Rollin Verlinde

Sporen van een bunzing                      foto: Johan Cosijn
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gaan de mannetjes actief op zoek naar de wijfjes 
om te paren. In deze periode leggen zij dan ook 
behoorlijk veel afstand af en lopen extra veel risico 
om doodgereden te worden. De jongen worden 
meestal in mei geboren, en verlaten vanaf het 
najaar het ouderlijk territorium op zoek naar een 
eigen leefgebied. Ook in die periode vallen veel 
verkeersslachtoffers. De worpgrootte bedraagt 
volgens de buitenlandse literatuur doorgaans vier 
tot zes, maar lijkt in Vlaanderen – op basis van 
placentalittekens in de baarmoeder van ingezamelde 
verkeersslachtoffers – opvallend vaak groter te zijn, 

met worpen van zeven tot negen. Een respons op 
de hoge verkeerssterfte (snoei geeft immers bloei...), 
waarbij echter steeds minder moederdieren ondanks 
de toenemende worpgrootte, de verliezen niet kunnen 
ophalen en zich een neerwaartse spiraal ontwikkelt 
– al dan niet in samenspel met andere factoren?

Impact verkeerssterfte en menselijke bedreiging

De impact van verkeerssterfte bij dieren met een 
individueel groot territorium is van een gans andere 
orde dan bij soorten die een relatief klein leefgebied 
hebben (bv. egel) of in (losse) groepen leven (bv. 
houtduiven). Elk verkeersslachtoffer onder de 
mannetjesbunzings in maart-april betekent immers 
dat in de buurt van de vindplaats – minstens tijdelijk 
– géén bunzing(mannetje) meer voorkomt over een 
oppervlakte van enkele vierkante kilometer (!). De 
snelheid waarmee open gekomen territoria (telkens) 
opnieuw bezet raken is onbekend (hoe groot is de 
overgebleven populatiereserve aan jonge manne tjes?), 
evenals de mogelijke genetische verarming door 
inteelt. Veel ‘vaders’ verdwijnen immers uit het gebied 
waar hun jongen enkele maanden later opgroeien, 

waarbij de zonen vervolgens minder redenen hebben 
om het gebied (ver) te verlaten – en het volgend jaar 
dus misschien met hun moeder of zuster paren. Door 
de verkeerssterfte wordt dit uitzwerven van jonge 
dieren overigens ook sowieso beperkt: de tweede 
piekperiode van verkeerssterfte valt immers samen 
met het zelfstandig worden van de jongen in het 
najaar. Tegelijk is ons landschap letterlijk opgedeeld 
via barrières die voor soorten als bunzing zo goed als 
onoverbrugbaar zijn: waterlopen met gebetonneerde 
oevers, betonnen vangrails die de rijrichtingen op de 
autosnelwegen scheiden,...
Inteelt werkt typisch met een bepaalde drempel: vanaf 
een bepaalde graad kan het effect ‘plots’ manifest 
worden. Alvast in de West-Vlaamse gebieden met 
laagste bunzingdichtheden lijkt een trend tot afname 
van de genetische diversiteit zich in te zetten, mogelijk 
resulterend in een negatieve spiraal... Hoe inkruising 
met fret hiermee interfereert, is hoogst onduidelijk.

Vanuit juridisch oogpunt behoort de bunzing tot de 
jachtwildsoorten. Terwijl de soort vroeger door elke 
jachtwachter fel bestreden werd wegens vermeende 
schade aan het jachtwild – en tegelijk fel gegeerd 
was om de waardevolle pels – wordt de bunzing nu 
reeds vele jaren niet meer bejaagbaar gesteld. In de 
praktijk betekent dit dat de soort in feite ‘beschermd’ 
is. Dit zal echter ongetwijfeld niet verhinderen dat 
her en der nog wel een bunzing in een particulier 
‘fissenijzer’ of rattenklem zal sneuvelen.
Ook via de voedselketen loopt de bunzing gevaar: 
als top van de voedselpiramide accumuleert hij alle 
mogelijke toxische stoffen via zijn prooien, gaande 
van allerlei pesticiden tot (heel specifiek) rattenvergif. 
Daarop is momenteel onderzoek lopende, via 
(uitbestede) chemische analysen van leverstalen van 
de ingezamelde verkeersslachtoffers.

Voedselaanbod

Een andere denkpiste rond de achteruitgang van 
de bunzing betreft mogelijke veranderingen in het 
voedselaanbod, en de eventuele concurrentie met 
andere (nieuwe) predatoren. Het is verleidelijk de 
algehele populatiecrash van het wild konijn op het 
einde van vorige eeuw als een belangrijke factor te 
zien. Ten gevolge van een ‘nieuwe’ virusziekte – de 
zogenaamde RHD – verdween het wild konijn plots 
nagenoeg helemaal, vergelijkbaar met de beginjaren 
van de myxomatose. De voedselanalyse toont echter 

Bunzing in de sneeuw                             foto: Dieder Plu
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duidelijk aan dat bunzings een vrij gevarieerd menu 
hebben en, vooral ook, dat konijnen relatief minder 
belangrijk zijn voor wijfjes dan mannetjes. Wijfjes 
richten zich, in hun zo veel kleinere leefgebied via 
intensievere zoekacties veel meer op kleinere prooien 
(blijkt ook duidelijk bij verdere opdeling van de 
knaagdieren als prooigroep), terwijl de veel forsere 
mannetjes veel regelmatiger konijnen als grote 
prooien vangen, via een ‘extensiever’ jachtgedrag 
gespreid over hun grote leefgebied. Precies omdat 
mannetjes, na de paring, geen rol meer spelen in 
de voortplanting (grootbrengen van de jongen), en 
één mannetje algauw voldoende is om via meerdere 
wijfjes voor meerdere nesten te zorgen, hoeft de 
impact van de konijnencrash niet noodzakelijk zo 
nefast te zijn. Echter, je zou evengoed kunnen stellen 
dat bij een goede konijnenstand, de territoria van 
zowél mannetjes- als wijfjesbunzings (die dan de 
jonge konijnen vangen) mogen inkrimpen, zodat 
de globale populatiedichtheid toeneemt. Een en 
ander hangt dan bovendien samen met het aanbod 
van de andere favoriete voedselbronnen: is bv. de 
paddenstand de laatste tien-vijftien jaar stabiel 
gebleven?

Voedselconcurrenten

Tenslotte speelt in dit voedselverhaal ook het mogelijke 
effect van concurrentie om dezelfde voedselbronnen 
vanwege andere predatoren. In sommige buurlanden 
(Zwitserland, Luxemburg, Frankrijk,...) was de bunzing 
sinds lang reeds (plaatselijk) een stuk zeldzamer 
dan bij ons. De bunzing was er echter ook steeds 
slechts één van de relatief vele predatoren die leven 
van min of meer dezelfde prooien, terwijl bij ons 
tot voor enkele jaren of hooguit een paar decennia 
geen vossen, geen steenmarters, geen buizerds,... 
voorkwamen. Mogelijk moet de beschikbare taart 
nu in meer stukken verdeeld worden – althans wat 
de gemeenschappelijke keuzes betreffen. Vraag is in 
hoeverre dit effectief speelt. 
Zo wordt algauw gesuggereerd dat de dalende 
bunzingstand een rechtstreeks gevolg is van de 
recentelijke opkomst van de steenmarter. Hoewel 
enige invloed hier niet uit te sluiten is, lijkt dit niet zo 
vanzelfsprekend gezien het verschil in terreingebruik 
en de slechts gedeeltelijk overlappende voedselkeuze 
van de twee soorten in Vlaanderen. Ook van 
steenmarters hebben we inmiddels een paar 

honderden maaganalyses gedaan. Daaruit blijkt dat 
deze, in tegenstelling tot bunzings, behoorlijk veel 
plantaardige kost eten (vooral veel fruit), keukenafval, 
en ook allerlei ongewervelden zoals rupsen – en bijna 
nooit amfibieën. Enkel het aandeel kleine zoogdieren 
en vogels is gemeenschappelijk.

Het lijdt geen twijfel dat predatoren elkaar 
kunnen en zullen beïnvloeden, in de eerste plaats 
als voedselconcurrenten. Maar of daarmee 
populatietrends (of zijn het slechts schommelingen?) 
zomaar eenduidig te verklaren zijn, is nog niet 
gezegd. Of de opkomst van de vos, ruim een 
decennium eerder dan die van de steenmarter, de 
bunzing al eerder enigermate onder druk heeft 
gezet in de jaren 1990, kunnen we nu niet meer 
achterhalen. Als we het verloop van de aantallen 
ingezamelde bunzings en steenmarters vergelijken 
(figuur 2), blijkt de behoorlijk plotse terugval van 
de bunzing te hebben plaatsgevonden rond de 
eeuwwisseling. De vos was toen evenwel reeds jaren 
eerder alom aanwezig, terwijl de eigenlijke algehele 
doordringing van de steenmarter nog maar goed 
en wel op gang kwam (met inmiddels ruim 1000 
ingezamelde verkeersslachtoffers over Vlaanderen). 
Overigens zijn vossen en steenmarters ook onderling 
(nog grotere) voedselconcurrenten voor elkaar, maar 
doen het allebei goed.

Verkeersslachtofferonderzoek

Het onderzoek op basis van verkeersslachtoffers 
genereert niet alleen een steekproef aan 
onderzoeksmateriaal voor allerlei staalnames (cf. 
hoger), het is ook een rechtstreeks middel om zicht 
te krijgen op de aanwezigheid van een soort die 
anders slechts zelden wordt waargenomen. Via het 
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Figuur 2. Aantallen ingezamelde verkeersslachtoffers van 
bunzing (zwart) en steenmarter (grijs) over Vlaanderen 

van 1998 tot 2010
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systematisch beoordelen van leeftijd, conditie en 
voortplantingstoestand kunnen ‘waarnemingen’ 
vertaald worden tot een ‘populatietoestand’. Daarbij 
is bv. het onderscheid tussen gevestigde en zwervende 
dieren essentieel.

Figuur 3 geeft een overzicht van de gegevens van 
steenmarter en bunzing sinds 1998. De opkomst van 
de steenmarter is ronduit spectaculair. Het is daarbij 
gaandeweg duidelijk geworden, dat dit een gevolg is 
van een nieuwe populatievloedgolf vanuit het zuiden, 
veeleer dan een uitbreiding van het historische bolwerk 
van de soort in oostelijk Vlaams Brabant en zuidelijk 
Limburg. Vandaar ook dat actueel over de ganse 
Vlaamse Ardennen reeds meer steenmarters dan 
bunzings ingezameld worden. Uit autopsies blijkt dat 
het voor beide soorten nog steeds (bunzing) of reeds 
(steenmarter) zowel om territoriale adulte dieren gaat 
als eerstejaarsdieren, duidend op lokale vestiging en 
voortplanting. Inzoomend op gedetailleerdere schaal 

worden blackpoints zichtbaar, typisch bv. waar wegen 
beekvalleitjes of spoorbermen kruisen (figuur 4).

Tot slot

Het moge duidelijk zijn, dat het ontrafelen van de 
ecologische verbanden bij dit soort dieren enkel 
mogelijk is via langetermijnonderzoek, d.i. door 
het opbouwen van lange waarnemingsreeksen en 
datasets. Het inzamelen van verkeersslachtoffers 
blijft daarbij de basis, waarbij het geheel na verloop 
van tijd veel groter wordt dan de som der delen... 
Wie wil kan bijdragen aan het onderzoek via het 
‘Marternetwerk’ dat instaat voor het inzamelen van 
de verkeersslachtoffers, en meer informatie vinden 
in de digitale nieuwsbrief ‘Marternieuws’ – beide te 
vinden via de INBO-website: http://www.inbo.be.

Met bijzondere dank aan INBO-collega’s Filip 
Berlengee en Dirk Vansevenant, en aan alle 
vrijwilligers van het Marternetwerk voor hun 
jarenlange inzet.

Figuur 3. Waarnemingen van bunzing (rood) en 
steenmarter (blauw) in het zuiden van Oost-Vlaanderen, 

1990 – heden. Bolletjes : verkeersslachtoffers, driehoekjes: 
andere waarnemingen

Figuur 4. Verkeersslachtoffers van bunzing (rood) 
en steenmarter (blauw) op de N42 ten noorden van 

Geraardsbergen en op de N8 tussen Ophasselt en Lierde, 
1990 – heden

ONDERZOEK... ...VERKEERSSLACHTOFFERS
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Steenmarter                                       foto: Rollin Verlinde


