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HERMELIJN
Wetenschappelijke
naam: Mustela erminea
Orde/Familie:
marterachtigen
Afmetingen: lengte
mannetjes: 24-29 cm.
Staart: 9-12 cm.
Vrouwtjes zijn kleiner.
Verspreiding:
noordelijke helft van het
noordelijk halfrond, van
Canada tot Japan.
Status: in Nederland
staat de hermelijn als ‘ge-
voelig’ op de Rode Lijst.

BEESTJE VAN DE WEEK

‘Het wordt dus almaar exceptioneler om een hermelijn te zien.’ Met dank aan Naturalis Biodiversity Center
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‘I
khebhetgelukgehaddat ikal inmijn jonge
jarenveelhermelijnenhebgezien. Indedui-
nen.Diehermelijnenatendaarkonijnen.
Wij vindenhetaltijd fantastischalsweer-

gens inAfrikaeen leeuweenbuffel zienpakken,
maardat soort verhoudingenspeeltook tussende
hermelijnenhetkonijnof dehaas.Hijpaktmet
succesdierendievier tot vijf keer zogroot zijnals
hijzelf.Demanierwaarop isook interessant.De
hermelijnheeftwel scherpe tanden,maardie zijn
heelklein. Tochspringthijbovenophetkonijnen
bijtheminzijnnek.Daarbij raakthijhelemaal
geengrote, vitale aders, diekanhijnietbereiken.
En tochgaathetkonijndood,hij krijgt eenshock,
hij gaatdoodvandestress.
‘Hermelijnenzieneraaibaaruit,maarprobeer

vooralgeenhandnaarzeuit te steken,wantzehan-
genzoaan jevingers.Het zijn felle jagers.Daar zijn
zeookeengrootdeel vande tijdmeebezig. Zeeten
relatief veel, omdatzezobeweeglijk zijn. Zeeten
muizen,maarzehebbenregelmatigookeengro-
tereprooinodig.Vaneenkonijnkunnenzemaar
eenkleindeel ineenkeeropeten, zekunnendedie-
renookniet verplaatsenof verstoppen,dusheb-
benzevoor iederemaaltijdvanvijftiggrameen
nieuwkonijnnodig.Opdiemanierdodenzenet
zoveelkonijnenals vossendatdoen.
‘Ikbenmijncarrièreooitbegonnenmetvossen-

onderzoek indeduinen. Indie tijdheb ikookde
geschiedenis vandehermelijn indeduinstreekge-
documenteerd.Devossenwaren toen,begin jaren
zeventig,nieuwindeduinen, en indiezelfdeperi-
odeverdwenendehermelijnendaar. Zezijnver-
drongendoordevossen.Dathadvast temaken
metdeeenzijdigheidvanhetvoedsel, dehermelij-
nenatenervrijwel alleenmaarkonijnen.Devos
waseenconcurrentomdiezelfdekonijnen.Boven-
dienbetendevossenookhermelijnendood.Vos-
senenhermelijnenkunnenwelnaast elkaarbe-
staan,maaralleen insituatieswaarinhet voedsel
voordehermelijnengevarieerder is.

‘Vroeger, toende jachtnogheerenmeesterwas,
werddehermelijn flinkbestreden. Jagershadden
jachtopzieners indienst endiehaddentwee taken:
hetbevorderenvanhetwildwaar jagersgraagop
jaagden, vooralplantenetersals reeën,hazen,ko-
nijnen. Enhetverdelgenvanalleswat concurren-
tiewas, allesmet scherpe tanden.De tijdenzijnver-
anderd,wehebbenallerleidierenbeschermd,
daaromhebbenwe indeze tijdzoveel terugko-
menderoofdieren.Maarmetdehermelijngaathet
nogaltijdnietgoed. Zezijnzelfs veel zeldzamer

danvroeger.Dathangtvooral samenmethet voed-
selaanbod.Dekleineremarterachtigen,dewezel,
dehermelijn,debunzing,warenaltijdalgemeen
voorkomendedieren inhetboerenland.Maar in
hetgraslandvannu, akkersmetéénsoortgras,
daar zittengeenmuizenmeer,daar isniksmeer te
halenvoorhermelijnenenwezels. Ingrotedelen
vanNederlandwordenzedusnauwelijksmeerge-
zien, ze zijnafhankelijk vande laatste rommel-
hoekjesophetplatteland.Zezittennuvooralnog
inmoerasgebieden, endanmetnameopdena-
tuurterreinen.Daar zijnze,naastmuizen, vooral
afhankelijk vanwoelratten,dat isdaardegrotere
prooidie zenodighebben.Maarmetdewoelrat
gaathetookachteruit, ikdenkdatdeachteruit-
gangvandehermelijndaar sterkmeecorreleert.

Dehermelijn isnuvoorde roofdierenwatde
grutto is voordeweidevogels.
‘Hetwordtdusalmaarexceptioneleromeen

hermelijn te zien. Enhet is altijdeenbijzonderebe-
levenis. Ikhebvakergeziendateenhermelijneen
konijnpakte,dat is eenwaanzinnig spektakel.Nog
mooier ishetals jehetgelukhebtomeentreintje
vanmoederen jongentezien lopen.Datkanalleen
ineenheelkorteperiode in juni/juli.Danstokt je
ademwelevenhoor, zomooi isdat.

‘Eenhermelijnenkoningsmantel, die valt vandaag
dedag, al zouhetmogen,nogmaarmoeilijk tema-
ken inNederland.Wantdiemooiewittewinter-
vacht zie je steedsminder. Een typischgeval van
evolutieopkleine schaal, vanselectiedruk.Want
hermelijnenzijnookprooidieren, vanroofvogels
vooral, enals er lange tijdnauwelijks sneeuwis in
dewinter, vallendewittehermelijnenveelmeerop
dandehermelijnendiebruinblijven.Dewitte zijn
veelgevoeliger voorpredatie, enhebbendusmin-
derkanszichvoort teplanten.
‘Die typischezwarte stippenophermelijnen

mantels zijndestaartpuntenvandehermelijn.Die
zwarte staartpunthebbenzeook indeevolutie

Ze zien er schattig uit,maar hermelijnen dodennet zo
veel konijnen als vossen doen,weet bioloog JaapMulder.
Enhun liefdesleven is bepaaldmerkwaardig.
Door Caspar Janssen Foto Robin de Puy

Een hermelijnen koningsmantel
valt vandaagde dag nog
maarmoeilijk temaken

ontwikkeld.Vooral indewinter contrasteertdie
heel ergmetdatwitte lichaam,als er sneeuwligt
zie je vanuitde luchtalshetwarealleendat zwarte
puntje.Dusals eenroofvogel toeslaatpakthijdie
staartpunt, endaarmeeontsnaptdehermelijn.Die
zwartepuntdientdusals afleiding.

‘De lichaamsbouwvandehermelijn is raar,het
zijnenormsmallebeestenmeteen lang lichaam.
Alshij rechtopstaat, lijkthij opeenkegel.Waarzijn
kopdoorheenkan,kanderest vanhet lichaamook
doorheen.Dat stelt ze in staatomprooienuitho-
len tehalen,woelratten,bruine ratten,mollenook.
Indieholenmakenzeookvaakhunnest.

‘Hermelijnen levensolitair enzijnbehoorlijk terri-
toriaal.Devrouwtjes verdeleneengeschikt leefge-
biedonderling in territoria.Danmoet jedenken
aaneenpaarvrouwtjespervierkantekilometer, af-
hankelijk vandevoedselsituatie.Demannetjes
hebbengrotere territoria,meestalheeft zo’nman-
netjeshermelijnmeerderevrouwtjes inzijn leefge-
bied.Hetkomtzeldenvoordateenzelfdemannetje
twee jaarachtereenmethetzelfdevrouwtjepaart.
Zewordenooknietoud, vaaknietouderdantwee
jaar, al kunnenzewel tien jaarworden.

‘Depaartijdbegint inmei,danwordende
vrouwtjesbevruchtendiebevruchteeitjesontwik-
kelenzichdantotblastocysten,bolletjes vancel-
len. Endiegaandaneenrustpauze in.Dat is fasci-
nerend,pasnadewinter – alsdedagengaan len-
gen–wordenzegeïmplanteerdengaanzeverder
groeien, tot embryo’s. Eenbewezenverklaring is er
niet,maareenvande ideeën isdat jeopdezema-
nierals vrouwtjeextra langde tijdhebtomtepa-
ren.Opdezemanierkun je tot indeherfst eenpart-
nerontmoeten,ookdankunnennognieuweeicel-
lenwordengeproduceerdenbevrucht.Het lijkt
duseenmethodeomdekansdrachtig tewordente
optimaliseren.

‘Directnadatde jongen, tussendevijf en twaalf,
inapril zijngeboren,begintdepaartijdweer.Om-
datdiepaartijddirectnadegeboortevande jon-
genplaatsvindt, zoudatbetekenendatdepasge-
borendierenhet jaardaarnageen jongenkrijgen,
wantzezijnpas inaugustusvolwassen.Maardie
hermelijnendoendus ietswonderlijks enunieks.
Hetmannetje zoekthet vrouwtjeopdatnet jongen
heeftgehad. Enalshij klaar ismethet vrouwtje
gaathijhetnest inenbevruchthij allepasgeboren
vrouwtjesjongen,die zijnpiepkleinenhebben
hunogennogdicht.Metanderewoorden: zeheb-
benpedofilieontwikkeldalsmethodeomdesoort
te latenvoortbestaan.Het levendraaitomvoort-
planting, verder telt erniets.’

Jaap Mulder (64) is bioloog, gespecialiseerd in
roofdieren, variërend van vos en wilde kat tot
wasbeerhond, en van lynx en das tot boommar-
ter en andere marterachtigen. Hij werd bekend
vanwege zijn onderzoek naar vossen en was
hoofdrolspeler in de documentaire Rotvos.


