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Samenvatting 

 

Onder andere door stichting Das&Boom wordt verondersteld dat de das, nu een nachtactieve 

wormeneter, vroeger een dagactieve jager was. Veronderstelde oorzaken zijn de voortdurende jacht 

op de das en toename van regenwormen door toename van landbouw enkele honderden tot 

duizenden jaren geleden. In deze scriptie onderzoek ik of dit een waarschijnlijk scenario is. Hiervoor 

gebruik ik de fylogenie van de das via de convergente en de homologische benadering. Daarnaast 

gebruik ik andere gegevens uit de familie marterachtigen en ten slotte gebruik ik gegevens van de 

das zelf om deze vraag te beantwoorden. Ik concludeer dat het niet waarschijnlijk lijkt dat de das 

vroeger dagactief was. Deze eventuele verandering kan zeker niet zijn veroorzaakt door landbouw en 

waarschijnlijk niet door jacht. Ook is het niet waarschijnlijk dat de das vroeger een carnivore jager 

was. Deze eventuele verandering is bovendien niet veroorzaakt door jacht of landbouw. Al met al is 

de veronderstelling van de stichting Das&Boom niet waar.  
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Introductie 

 

De das (Meles meles) is een soort uit de familie van de marterachtigen (Mustelidae). De das is 

wijdverspreid, van Ierland tot en met Japan en komt op de in relatief grote populatiedichtheden 

voor. De das is daarom niet bedreigd. Recent is de das, die altijd als 1 soort werd beschouwd, met 

een aantal ondersoorten, gesplitst in 3 soorten, namelijk de Europese das (Meles meles), de 

Aziatische das (Meles leucurus) en de Japanse das (Meles anakuma). (Kranz et al. 2008a) Echter, 

aangezien dit zo recent is gebeurd, behandelt bijna alle beschikbare literatuur de das als 1 soort en 

daarom doe ik dit voor het gemak in deze scriptie ook. Wanneer de das genoemd wordt, is dat dus 

het geslacht Meles als geheel, hoewel de nadruk ligt op de Europese das. 

 

Achtergrondinformatie over de das 

De das is een opmerkelijke alleseter. Er zijn duizenden soorten planten en dieren bekend, die door de 

das worden gegeten. Er is echter een groep prooien, die opmerkelijk vaak wordt gegeten, namelijk 

de regenworm. (Novikov 1962, Heptner 1974, Nowak 1999, Goszczyński et al 2000, Abramov & 

Wozencraft 2008, Kaneko & Sasaki 2008, Kranz et al. 2008a, Roper 2010) 

 

Overdag verblijft de das in zijn burcht. De burcht is een stelsel van holen, dat door een groep dassen 

wordt bewoond en tientallen jaren in de familie kan blijven. In de nacht verlaten de dassen de burcht 

en gaan elk voor zich op pad om te fourageren. (Heptner 1974, Nowak 1999, Kaneko & Sasaki 2008, 

Kranz et al. 2008, Roper 2010). 

 

Dassen zijn dieren, die altijd tot de verbeelding hebben gesproken, hetgeen terug te vinden is in 

verschillende verhalen waar de das een rol in speelt en vertedering bij het zien van zijn zwartwitte 

kop. Echter, de das is ook een dier, dat altijd door de mens is vervolgd. Soms gaat het hier om jacht 

om onderdelen van de das te gebruiken; In Rusland wordt zijn bont, huid, haar, vlees en vet gebruikt. 

(Novikov 1962) Vaker echter is de das als een plaag vervolgd, vanwege de vermeende schadelijke 

gevolgen van zijn aanwezigheid, of gedood voor de sport. (Heptner 1974, Nowak 1999, Abramov & 

Wozencraft 2008,  Kaneko & Sasaki 2008, Kranz et al 2008a)  

 

Vraagstelling 

Nu heeft de stichting Das&Boom een link gelegd tussen bovenstaande gegevens. Zij veronderstelt 

dat de ogen van de das geschikter zijn voor een dagactief bestaan. Bovendien denkt de stichting dat 

het gebit van de das geschikter is om te jagen, dan om omnivoor te zijn en vooral regenwormen te 

eten. Daarom vermoedt de stichting dat de voorouders van de omnivore, vooral wormen etende, 

nachtactieve das, dagactieve roofdieren waren. Deze ontwikkeling wijt de stichting aan de jacht, die 

altijd op de das is gemaakt, waardoor het gunstiger zou zijn om ’s nachts te leven en te fourageren 

op de ’s nachts actieve wormen en aan de toenemende landbouw, waardoor er meer regenwormen 



beschikbaar zouden zijn en het dus gunstig is om op deze dieren te fourageren en ’s nachts te leven, 

omdat deze dan beschikbaar zijn. (Das&Boom, Dirkmaat 1988) 

 

Ik vind dit een fascinerend vermoeden. Zou dit inderdaad zo zijn? Daarom kom ik tot de volgende 

vraagstelling:  

Is het een redelijke veronderstelling dat de voorouders van de huidige das dagactieve en 

carnivore jagers waren, terwijl de huidige dassen nachtactieve en omnivore regenwormeters 

zijn, en dat deze verandering is te verklaren door de jacht, die altijd op de das is gemaakt en 

de toenemende landbouw, waardoor er meer wormen beschikbaar zijn? 

 

Hypotheses 

Op basis van dit scenario, verwacht ik de volgende 6 hypotheses, die elk apart behandeld zullen 

worden: 

1. De voorouder van de huidige das was dagactief. 

2. Door de jacht, die er op de das is gemaakt, is de das van dagactief nachtactief geworden. 

3. Door de toegenomen landbouw en de daarmee samenhangende toegenomen 

beschikbaarheid van wormen, is de das van dagactief nachtactief geworden. 

4. De voorouder van de huidige das was carnivoor (en at voornamelijk gewervelden). 

5. Door de jacht, die er op de das is gemaakt, is de das van carnivoor omnivoor(met 

specialisatie op regenwormen) geworden. 

6. Door de toegenomen landbouw en de daarmee samenhangende toegenomen 

beschikbaarheid van wormen, is de das van dagactief nachtactief geworden. 



Fylogenie 
 

 

Voordat we verder gaan, is het eerst belangrijk om de fylogenie van de familie van de marterachtigen 

helder te hebben, omdat dit nodig is, om mijn hypotheses te toetsen.  

 

Fylogenetische boom 

Voor deze scriptie maak ik geen gebruik van de klassieke indeling, maar van een voorstel voor een 

herziene fylogenie(Koepfli 2008). Deze fylogenie is te vinden in figuur 1. 

 

 

Figuur 1: Fylogenie van de familie van de marterachtigen. Zie het hoofdstuk Fylogenie. 



Kenmerken verwante soorten 

Om hier nu ook echt iets mee te kunnen, zijn niet de soortnamen het belangrijkst, maar de relevante  

kenmerken van deze soorten. Daarom worden in tabel 1 alle soorten uit bovenstaande figuur 

beschreven met hun relevante kenmerken. 

 

Tabel 1: 
Beschrijving 
soorten 

Activiteitspatroo
n 

Voedingspatroon Bejaging 

Meles 
meles – 
Europese 
das 

Nachtactief  
(Heptner 1974, Nowak 
1999, Kaneko & 
Sasaki 2008, Kranz et 
al. 2008a) 

Omnivoor, veel wormen 
Wormen, knaagdieren, kleine vogels, 
amfibiën, reptielen, insecten, larven, 
weekdieren, fruit, noten, bessen, 
andere planten. 
(Novikov 1962, Heptner 1974, Nowak 
1999, Goszczyński et al. 2000, 
Abramov & Wozencraft 2008a, Kaneko 
& Sasaki 2008, Kranz et al. 2008a) 

Ja 
Als plaag en soms 
voor gebruik. 
(Novikov 1962, 
Heptner 1974, Nowak 
1999, Kaneko & 
Sasaki 2008, Kranz et 
al. 2008a, Abramov & 
Wozencraft 2008a) 

Arctony
x collaris - 
Varkensdas 

Nachtactief / 
flexibel 
Pieken 3-5 en 19-21 
(Prater 1971, Nowak 
1999, Timmins et al. 
2008, Than Zaw et al. 
2008) 

Omnivoor, veel wormen. 
(Prater 1971, Nowak 1999, Timmins et 
al. 2008) 

Ja 
(Timmins et al. 2008) 

Eira 
barbara - 
Tayra 

Flexibel 
Dagactief, behalve bij 
menselijke activiteit? 
(Defler 1980, Emmons 
& Feer 1990, Nowak 
1999, Presley 2000, 
Cuarón et al. 2008a) 

Omnivoor, geen wormen 
fruit, insecten, knaagdieren, vogels, 
kleine herten, honing. 
(Galef 1976, Emmons & Feer 1990, 
Nowak 1999, Cuarón et al 2008a) 

Nee 
(Cuarón et al. 2008a) 

Gulo 
gulo - 
Veelvraat 

Nachtactief / 
flexibel 
Vooral als er jongen 
zijn ook dagactief. 
(Banfield 1974, 
Heptner 1974, 
Pasitschniak-Arts & 
Larivière 1995, Nowak 
1999, Abramov 2009) 

Omnivoor, geen wormen 
Aas, eieren, lemmingen, knaagdieren, 
larven, bessen,wortels, vogelkuikens, 
vis, soms herten en schapen, bevers, 
vossen, otters, stekelvarkens, lynx, 
warvis, zeehond en walrus. 
(Novikov 1962, Banfield 1974, Heptner 
1974, Pasitschniak-Arts & Larivière 
1995, Nowak 1999, Abramov 2009) 

Ja 
Voor het warme bont 
en als plaag. 
(Novikov 1962, 
Banfield 1974, 
Heptner 1974, 
Pasitschniak-Arts & 
Larivière 1995, Nowak 
1999, Abramov 2009) 

Martes 
Americana – 
Amerikaans
e nerts 

Nachtactief / 
flexibel 
Afstemming op de 
prooi. 
(Banfield 1974, 
Zielinsky et al. 1983, 
Nowak 1999, Reid & 
Helgen 2008a) 

Omnivoor, soms wormen 
Knaagdieren, vogels, insecten, fruit, 
aas, reptielen, amfibiën, wormen. 
(Banfield 1974, Nowak 1999, Reid & 
Helgen 2008a) 

Ja 
Voor bont 
(Banfield 1974, 
Nowak 1999, Reid & 
Helgen 2008a) 

Martes 
flavigula – 
Maleise 
bonte 
marter 

Flexibel 
Nachtactief bij 
menselijke bebouwing. 
(Novikov 1962, Prater 
1971, Heptner 1974, 
Roberts 1977, 
Duckworth 1997, 
Nowak 1999, 
Grassman et al. 2005, 

Omnivoor, geen wormen 
Muskusherten, jonge herten, 
knaagdieren, eekhoorns, eieren, pika’s, 
kikkers, insecten, honing, fruit, vogels, 
soms vissen en weekdieren of zelfs 
sabelmarters. 
(Novikov 1962, Prater 1971, Heptner 
1974, Roberts 1977, Nowak 1999, Parr 
& Duckworth 2007, Abramov et al. 

Nee 
Slechts plaatselijk of 
bijvangst 
(Heptner 1974, Nowak 
1999, Abramov et al 
2008d) 



Parr & Duckworth 
2007, Abramov et al. 
2008) 

2008) 

Martes 
foina - 
Steenmarter 

Flexibel 
Nachtactief bij 
menselijke activiteit. 
(Novikov 1962, Prater 
1971, Heptner 1974, 
Roberts 1977, Nowak 
1999) 

Omnivoor, geen wormen 
Knaagdieren, andere zoogdieren, 
vogels, veel plantaardige kost, honing, 
noten, fruit, ongewervelden. 
Plaatselijk volledig herbivoor. 
(Novikov 1962, Prater 1971, Heptner 
1974, Roberts 1977, Nowak 1999) 

Ja 
Voor waardevol bont. 
(Novikov 1962, 
Heptner 1974, 
Roberts 1977, Nowak 
1999) 

Martes 
martes - 
Boommarter 

Nachtactief 
(Novikov 1962, 
Heptner 1974, Nowak 
1999, Zalewski 2001) 

Omnivoor, geen wormen 
Knaagdieren, eekhoorns, vogels, 
insecten, bosvruchten, honing, bessen, 
kikkers, hagedissen, fruit. 
(Novikov 1962, Heptner 1974, Nowak 
1999, Kranz et al. 2008b) 

Ja 
Voor waardevol bont 
(Novikov 1962, 
Heptner 1974, Nowak 
1999, Kranz et al. 
2008b) 

Martes 
melampus – 
Japanse 
marter 

Nachtactief 
(Barthen 2003) 

Omnivoor, soms wormen 
Vooral fruit 
(Tatara & Doi 1994, Abramov & 
Wozencraft 2008b) 

Ja 
(Tatara & Doi 1994, 
Nowak 1999) 

Martes 
pennanti - 
Vismarter 

Flexibel 
(Banfield 1974, Nowak 
1999) 

Omnivoor, geen wormen 
Kleine zoogdieren, vogels, aas, vissen, 
insecten, fruit, soms kikkers. 
(Banfield 1974, Powell 1981, Nowak 
1999, Reid & Helgen 2008b) 

Ja 
Voor bont. 
(Banfield 1974, 
Nowak 1999) 

Martes 
zibellina - 
Sabelmarter 

Flexibel 
Zeer variabel per 
individu en per 
populatie, past zich 
aan aan 
weersomstandigheden
, voedselaanbod, 
bejaging, reproductief 
seizoen, etc. 
(Novikov 1962, 
Heptner 1974, Nowak 
1999, Monakhov 2011) 

Omnivoor, geen wormen 
Kleine zoogdieren, vogels, insecten, 
fruit, noten bessen en honing. 
(Ognev 1962, Novikov 1962, Heptner 
1974, Nowak 1999, Abramov & 
Wozencraft 2008c, Monakhov 2011)  

Ja 
Zeer waardevol bont 
(Novikov 1962, 
Heptner 1974, Nowak 
1999, Abramov & 
Wozencraft 2008c, 
Monakhov 2011) 

Melogal
e moschata 
– Chinese 
zonnedas 

Nachtactief 
(Nowak 1999, Storz & 
Wozencraft 1999, 
Wang & Fuller 2003, 
Duckworth et al. 
2008c) 

Omnivoor, veel wormen 
Wormen, vogels, knaagdieren, 
hagedissen, insecten, fruit, bessen. 
(Chuang & Lee 1997, Nowak 1999, 
Storz & Wozencraft 1999, Duckworth et 
al. 2008c) 

Plaatselijk 
(Storz & Wozencraft 
1999, Wang & Fuller 
2003, Duckworth et al. 
2008c) 

Melogal
e personata 
– Birmese 
zonnedas 

Nachtactief 
(Payne & Francis 
1985, Nowak 1999, 
Duckworth et al. 
2008d) 

Omnivoor, veel wormen 
Wormen, hagedissen, vogels, ratten, 
fruit. 
(Payne & Francis 1985, Nowak 1999, 
Duckworth et al. 2008d) 

Nee 
(Wang & Fuller 2003) 

Mellivor
a capensis - 
Honingdas 

Nachtactief / 
Flexibel 
Nachtactiever bij veel 
menselijke activiteit, 
dagactiever bij veel 
bijen. 
(Heptner 1974, 
Kingdon 1977, Roberts 
1977, Estes 1992, 
Vanderhaar & Hwang 
2003) 

Carnivoor, soms omnivoor, geen 
wormen 
Knaagdieren, jonge zoogdieren, 
geleedpotigen, vogels, reptielen, aas, 
honing en bijen. In gevangenschap ook 
plantaardige kost. 
(Prater 1971, Heptner 1974, Kingdon 
1977, Roberts 1977, Estes 1992, 
Heptner 1999, Vanderhaar & Hwang 
2003) 

Ja 
Als plaag, vanwege 
bijgeloof en als 
bijvangst. 
(Heptner 1974, 
Kingdon 1977, 
Roberts 1977, 
Kingdon 1997, Nowak 
1999, Vanderhaar & 
Hwang 2003) 

Taxidea 
taxus - 
Zilverdas 

Nocturnal / 
Flexibel 
(Perry 1939, Long 
1973, Banfield 1974, 

Carnivoor, geen wormen 
Knaagdieren, andere zoogdieren, 
vogels, reptielen, arthropoden, slakken, 
honing. 

Ja 
Voor bont en als 
plaag i.v.m. graven 
(Long 1973, Banfield 



Nowak 1999, Reid & 
Helgen 2008c) 

(Long 1973, Banfield 1974, Messick & 
Hornocker 1981) 

1974, Messick & 
Hornocker 1981, 
Nowak 1999) 

Galictis 
cuja – 
Kleine 
grison 

Flexibel 
(Nowak 1999, Yensen 
& Tarifa 2003a) 

Carnivoor, soms omnivoor, geen 
wormen 
Kleine zoogdieren, vogels, eieren, 
koudbloedigen, ongewervelden, fruit. 
(Nowak 1999, Yensen & Tarifa 2003a, 
Reid & Helgen 2008d) 

Ja 
(Reid & Helgen 
2008d) 

Galictis 
vittata - 
Grison 

Flexibel 
(Emmons & Feer 
1990, Nowak 1999, 
Yensen & Tarifa 
2003b) 

Carnivoor, soms omnivoor 
Kleine zoogdieren, vogels, eieren, 
koudbloedigen, ongewervelden, fruit. 
(Emmons & Feer 1990, Nowak 1999, 
Yensen & Tarifa 2003b, Cuarón 2008b) 

Ja 
(Cuarón 2008b) 

Vormela 
peregusna – 
Gevlekte 
bunzing 

Schemeractief / 
flexibel 
Afhankelijk van hitte 
en honger. 
(Novikov 1962, 
Heptner 1974, Nowak 
1999, Gorsuch & 
Larivière 2005) 

Carnivoor, soms omnivoor 
Kleine zoogdieren, hagedissen, vogels, 
reptielen, kikkers, insecten, soms fruit, 
gras en slakken. 
(Novikov 1962, Heptner 1974, Roberts 
1977, Gorsuch & Larivière 2005, 
Tikhonov et al. 2008a) 

Ja 
Voor bont. 
(Novikov 1962, 
Heptner 1974, Nowak 
1999, Gorsuch & 
Larivière 2005) 

Ictonyx 
libyca – 
Afrikaanse 
gestreepte 
bunzing 

Nachtactief 
(Nowak 1999) 
 

Carnivoor, geen wormen 
Kleine zoogdieren etc. 
(Nowak 1999) 

Nee 
(Hoffmann et al. 
2008a) 

Ictonyx 
striatus – 
Gestreepte 
bunzing 

Nachtactief 
(Kingdon 1977, Estes 
1992, Nowak 1999, 
Larivière 2002a) 

Carnivoor, soms wormen 
Insecten, knaagdieren, vogels, 
reptielen, kikkers, in gevangenschap 
wormen. 
(Kingdon 1977, Rowe-Rowe 1978, 
Estes 1992, Nowak 1999, Larivière 
2002a, Stuart et al. 2008a) 

Nee 
(Stuart et al. 2008a) 

Poecilog
ale 
albinucha – 
Afrikaanse 
gestreepte 
wezel 

Nachtactief / 
flexibel 
(Kingdon 1977, Estes 
1992, Nowak 1999, 
Larivière 2001b). 

Carnivoor, geen wormen 
Kleine zoogdieren, soms reptielen, 
insecten en eieren. 
(Kingdon 1977, Estes 1992, Nowak 
1999, Larivière 2001b) 

Weinig 
Alleen voor 
traditionele 
doeleinden. 
(Kingdon 1977, 
Nowak 1999, Larivière 
2001b, Stuart et al. 
2008b) 

Mustela 
(=Neovison) 
vison – 
Amerikaans
e nerts 

Nachtactief / 
Flexibel 
Synchroniseert met 
prooi. 
(Novikov 1962, 
Banfield 1974, Heptner 
1974, Larivière 1999a) 

Carnivoor, soms wormen 
Kleine zoogdieren, vis, kikkers, 
salamanders, rivierkreeften, insecten, 
vogels, wormen, krabben. 
(Novikov 1962, Banfield 1974, Heptner 
1974, Larivière 1999a) 

Ja 
Voor bont. 
(Banfield 1974, Reid & 
Helgen 2008e, Nowak 
1999) 

Mustela 
frenata - 
Langstaartw
ezel 

Nachtactief / 
Flexibel 
(Emmons & Feer 
1990, Sheffield & 
Thomas 1997, Nowak 
1999, Reid & Helgen 
2008f) 

Carnivoor, geen wormen 
Kleine zoogdieren, vogels, eieren, soms 
reptielen, insecten, heremelijn en wezel, 
aas. 
(Banfield 1974, Emmons & Feer 1990, 
Sheffield & Thomas 1997, Nowak 1999, 
Reid & Helgen 2008f) 

Ja 
Voor bont 
(Banfield 1974, 
Sheffield & Thomas 
1997, Nowak 1999, 
Reid & Helgen 2008f) 

Mustela 
strigidorsa - 
Rugstreepw
ezel 

Dagactief 
(onzeker) 
(Abramov et al. 2008f) 

Carnivoor, geen wormen 
(Abramov et al. 2008f) 

Ja 
(Abramov et al. 2008f) 

Mustela 
nudipes – 

Dagactief / 
Flexibel 

Carnivoor, geen wormen 
Kleine zoogdieren etc. 

Nee 
(Duckworth et al. 



Maleisische 
wezel 

(Payne & Francis 
1985, Duckworth et al. 
2006) 

(Medway 1978, Payne & Francis 1985, 
Duckworth et al. 2006) 

2006, Duckworth & 
Kanchasanaka 2008b) 

Mustela 
erminea - 
Hermelijn 

Flexibel 
(Novikov 1962, 
Heptner 1974, Banfield 
1974, Roberts 1977, 
King 1983, Nowak 
1999, Reid & Helgen 
2008g) 

Carnivoor, soms omnivoor, soms 
wormen. 
Muisachtige knaagdieren, eieren, 
insecten, soms amfibiën, reptielen, vis, 
bessen en wormen voor de jongen. 
(Novikov 1962, Heptner 1974, Banfield 
1974, Roberts 1977, King 1983, Nowak 
1999, Reid & Helgen 2008g) 

Ja 
Voor bont. 
(Novikov 1962, 
Heptner 1974, 
Banfield 1974, Nowak 
1999) 

Mustela 
sibirica – 
Siberische 
wezel 

Nachtactief / 
Flexibel 
(Novikov 1962, Prater 
1971, Heptner 1974, 
Nowak 1999) 

Carnivoor, soms omnivoor, geen 
wormen 
Kleine zoogdieren, vogels, amfibiën, 
vis, soms bessen en noten. 
(Novikov 1962, Prater 1971, Heptner 
1974, Nowak 1999, Duckworth & 
Abramov 2008a) 

Ja 
Voor bont 
(Novikov 1962, 
Heptner 1974, 
Duckworth & 
Abramov 2008a) 

Mustela 
lutreola – 
Europese 
nerts 

Schermeractief / 
Flexibel 
(Novikov 1962, 
Heptner 1974, 
Youngman 1990, 
Nowak 1999) 

Carnivoor, geen wormen 
Kleine knaagdieren, kikkers, vissen, 
soms vogels, krabben, insecten, 
weekdieren. 
(Novikov 1962, Heptner 1974, 
Youngman 1990, Nowak 1999, 
Aulagnier et al. 2011) 

Ja 
Zeer waardevol bont. 
(Novikov 1962, 
Heptner 1974, 
Youngman 1990, 
Nowak 1999, 
Aulagnier et al. 2011) 

Mustela 
nigripes - 
Zwartvoetbu
nzing 

Nachtactief / 
Flexibel 
(Banfield 1974, 
Hillman & Clark 1980, 
Nowak 1999) 

Carnivoor, geen wormen 
Prairiehondjes, soms knaagdieren, 
slangen en vogels. 
(Banfield 1974, Hillman & Clark 1980, 
Nowak 1999, Belant et al. 2008) 

Nee 
(Banfield 1974, 
Hillman & Clark 1980) 

Mustela 
putorius - 
Bunzing 

Nachtactief 
(Novikov 1962, 
Heptner 1974, Nowak 
1999) 

Carnivoor, geen wormen 
Muizen, ratten, soms andere 
zoogdieren, vissen en ongewervelden. 
(Novikov 1962, Heptner 1974, Nowak 
1999, Fernandes et al. 2008) 

Ja 
Voor bont 
(Novikov 1962, 
Heptner 1974, Nowak 
1999, Fernandes et al. 
2008) 

Mustela 
eversmanni 
- 
Steppebunzi
ng 

Nachtactief / 
Flexibel 
(Novikov 1962, 
Heptner 1974, Nowak 
1999, Tikhonov et al. 
2008b) 

Carnivoor, geen wormen 
Knaagdieren, andere kleine zoogdieren, 
soms vogels, eieren, amfibiën, 
reptielen, vissen, insecten, kikkers. 
(Novikov 1962, Heptner 1974, Nowak 
1999, Tikhonov et al. 2008b) 

Ja 
Voor bont 
(Novikov 1962, 
Heptner 1974, Nowak 
1999, Tikhonov et al. 
2008b) 

Mustela 
nivalis - 
Wezel 

Nachtactief, 
flexibel 
(Heptner 1974, 
Banfield 1974, 
Sheffield & King 1994, 
Tikhonov et al. 2008c) 

Carnivoor, soms wormen 
Kleine knaagdieren, soms vogels, 
amfibiën, wormen. 
(Novikov 1962, Heptner 1974, Banfield 
1974, Sheffield & King 1994, Nowak 
1999, Tikhonov et al. 2008c) 

Nee 
(Novikov 1962, 
Heptner 1974, 
Banfield 1974, Nowak 
1999, Tikhonov et al. 
2008c) 

Mustela 
altaica - 
Bergwezel 

Flexibel 
(Novikov 1962, Nowak 
1999, Hornskov & 
Foggin 2007) 

Carnivoor, geen wormen 
Pika’s, knaagdieren, vogels, soms 
hagedissen, kikkers en insecten. 
(Novikov 1962, Heptner 1974, Roberts 
1977, Nowak 1999, Hornskov & Foggin 
2007, Abramov et al. 2008e) 

Nee 
(Novikov 1962, 
Heptner 1974, Nowak 
1999, Abramov et al. 
2008e) 

Pteronur
a 
brasilliensis 
- 
Reuzenotter 

Dagactief 
(Emmons & Feer 
1990, Carter & Rosas 
1997, Nowak 1999, 
Duplaix et al. 2008) 

Carnivoor, geen wormen 
Vis en krab 
(Emmons & Feer 1990, Carter & Rosas 
1997, Nowak 1999) 

Ja 
Excessief. 
(Emmons & Feer 
1990, Carter & Rosas 
1997, Nowak 1999, 
Duplaix et al. 2008) 

Lontra 
longicaudis 

Flexibel 
Nachtactief bij 

Carnivoor, geen wormen 
Vis, kreeftachtigen, weekdieren, soms 

Ja 
Voor bont 



- 
Langstaartot
ter 

menselijke verstoring. 
(Emmons & Feer 
1990, Nowak 1999, 
Larivière 1999b) 

zoogdieren, vogels, reptielen, insecten. 
(Emmons & Feer, 1990, Nowak 1999, 
Larivière 1999b, Waldemarin & Alvarez 
2008) 

(Emmons & Feer 
1990, Nowak 1999, 
Larivière 1999b, 
Waldemarin & Alvarez 
2008) 

Lontra 
felina – 
Mariene 
otter 

Dagactief 
(Larivière 1998b, 
Alvarez & Medina-
Vogel 2008) 

Carnivoor. soms omnivoor 
Kreeftachtigen, weekdieren, 
gewervelden(vis), soms vogels en 
kleine zoogdieren, soms fruit 
(Larivière 1998b, Nowak 1999, Alvarez 
& Medina-Vogel 2008) 

Ja 
(Nowak 1999, Alvarez 
& Medina-Vogel 2008) 

Lontra 
Canadensis 
- Rivierotter 

Nachtactief / 
Flexibel 
Meer dagactief zonder 
menselijke activiteit 
(Banfield 1974, 
Larivière & Walton 
1998a, Nowak 1999) 

Carnivoor, geen wormen 
Vis, ongewervelden, amfibiën, 
zoogdieren 
(Banfield 1974, Larivière & Walton 
1998a, Nowak 1999, Sefass & Polechla 
2008) 

Ja 
Voor bont 
(Banfield 1974, 
Nowak 1999, Sefass 
& Polechla 2008) 

Lutra 
(=Hydrictis) 
maculicollis 
- 
Stipnekotter 

Dagactief 
(Kingdon 1977, Estes 
1992, Larivière 2002b) 

Carnivoor, geen wormen 
Vis, krab, kikkers, soms insecten, 
vogels, weekdieren, amfibiën 
(Kingdon 1977, Estes 1992, Larivière 
2002b) 

Ja 
Als plaag en voor 
bont. 
(Kingdon 1977, 
Larivière 2002b,  
Hoffman 2008b) 

Enhydra 
lutris - 
Zeeotter 

Dagactief 
(Heptner 1974, 
Banfield 1974, Estes 
1980, Nowak 1999) 

Carnivoor, soms wormen 
Zee-egels, vis, krabben, weekdieren, 
inktvissen, soms wormen. 
(Novikov 1962, Heptner 1974, Banfield 
1974, Estes 1980, Nowak 1999, Kruuk 
2006, Burdin & Doroff 2011) 

Ja 
Voor zeer kostbaar 
bont. 
(Novikov 1962, 
Heptner 1974, 
Banfield 1974, Estes 
1980, Nowak 1999) 

Lutra 
sumatrana – 
Sumatraans
e otter 

Nachtactief / 
Flexibel 
(Nowak 1999) 

Carnivoor, geen wormen 
Vis, kikkers, krabben, etc. 
(Prater 1971, Payne & Francis 1985, 
Nowak 1999, Hussain et al. 2008b) 

Ja 
(Nowak 1999, Hussain 
et al. 2008b) 

Lutra 
lutra - Otter 

Nachtactief / 
Flexibel 
Dagactiever in zout 
water of zonder 
verstoring. 
(Novikov 1962, Prater 
1971, Heptner 1974, 
Roberts 1977, Nowak 
1999, Ruiz-Olmo et al. 
2008) 

Carnivoor, soms omnivoor, geen 
wormen 
Krabben, vissen, kikkers, rivierkreeften, 
watervogels, soms kleine zoogdieren en 
bladeren en dergelijke. 
(Novikov 1962, Prater 1971, Heptner 
1974, Roberts 1977, Nowak 1999, Ruiz-
Olmo et al. 2008) 

Ja 
Voor zeer waardevol 
bont. 
(Novikov 1962, 
Heptner 1974, 
Roberts 1977, Nowak 
1999, Ruiz-Olmo et al. 
2008) 

Lutrogal
e 
perspicillata 
– Gladde 
otter 

Dagactief 
(Hwang & Larivière 
2005, Hussain et al. 
2008c) 

Carnivoor, soms wormen 
Vis, kikkers, ratten, soms wormen. 
(Roberts 1977, Nayerul Haque & Vijyan 
1995, Hwang & Larivière 2005, Kruuk 
2006) 

Ja 
(Roberts 1977, Nowak 
1999, Kruuk 2006, 
Hussain et al. 2008c) 

Amblon
yx cinereus 
- 
Kleinklauwo
tter 

Flexibel 
Nachtactief bij 
menselijke activiteit 
(Payne & Francis 
1985, Foster-Turley 
1992, Larivière 2003) 

Carnivoor, geen wormen 
Krabben, weekdieren, kreeftachtigen, 
vissen, slangen, insecten. 
(Prater 1971, Medway 1978, Foster-
Turley 1992, Nowak 1999, Larivière 
2003, Hussain & Silvia 2008a) 

Ja 
Als plaag. 
(Larivière 2003, 
Hussain & Silvia 
2008a) 

Aonyx 
capensis – 
Afrikaanse 
kleinklauwot
ter 

Flexibel 
Dagactief zonder 
verstoring 
(Kingdon 1977, Estes 
1992, Nowak 1999, 
Larivière 2001a) 

Carnivoor, geen wormen 
Krabben, weekdieren, soms vissen, 
insecten, slagen en watervogels. 
(Kingdon 1977, Estes 1992, Nowak 
1999, Larivière 2001a) 

Ja 
(Larivière 2001a, 
Hoffman 2008c) 



Bassari
scus 
astutus – 
Noord-
Amerikaans
e katfret 

Nachtactief 
(Poglayen-Neuwall 
1988, Timm et al. 
2008a) 

Omnivoor, geen wormen 
Knaagdieren, insecten, vogels, fruit, 
koudbloedigen. 
(Poglayen-Neuwall 1988, Timm et al. 
2008a) 

Ja 
(Poglayen-Neuwall 
1988, Timm et al. 
2008a) 

Procyon 
lotor – 
Gewone 
wasbeer 

Nachtactief 
(Timm et al. 2008b) 

Omnivoor, soms wormen 
(Timm et al. 2008b) 

Ja 
Voor sport en voor 
bont 
(Timm et al. 2008b) 

Soortnamen gebaseerd op Wilson & Reeder 1993. 

 

Ten slotte kunnen deze kenmerken ingevuld worden in figuur 1. De resultaten hiervan zijn te zien in 

figuur 2-6. 

 

 



Hypothese 1 

 

Mijn eerste hypothese, die ik vanuit verschillende invalshoeken wil benaderen, is dat de voorouder 

van de huidige das dagactief was. 

 

Als deze hypothese waar is, verwacht ik: 

1. Ten eerste, in de fylogenetische boom een patroon te zien van dagactieve verwanten naar 

een nachtactieve das 

2. Ten tweede, dat veranderingen in activiteitspatroon vaker voorkomen in de fylogenie van de 

marterachtigen 

3. Ten derde, dat de soorten in de lijn van afstamming van de das allemaal kleine ogen hebben 

4. Ten vierde, dat er een verband is tussen het hebben van kleine ogen en nachtactief zijn 

 

Verwachting 1 

Mijn eerste verwachting is dus dat als de voorouder van de das dagactief was, ik in de fylogenetische 

boom een patroon kan zien van dagactief naar nachtactief.  

Hiervoor gebruiken we figuur 2, waarin het activiteitspatroon is aangegeven in de fylogenie. Om er 

achter te komen wat de kenmerken zijn geweest van de voorouder op splitsing 1, hebben we een 

statistische benadering nodig. Volgens Winkler(2000) zijn hiervoor 2 belangrijke methoden, de 

convergente benadering en de homologie benadering.  

 

Als ik de convergente benadering gebruik, zoals deze is beschreven door Garland et al.(1999) en elke 

soort een waarde 0-4 geef(0=volledig dagactief, 1=flexibel, voornamelijk dagactief, 2=flexibel, 

3=flexibel, voornamelijk nachtactief, 4=volledig nachtactief), komt er voor deze oorsprong een 

gemiddelde waarde uit van 2,8 met een 95%-betrouwbaarheidsinterval van 1,6 tot 4,1. Dit betekent 

dat deze voorouder waarschijnlijk flexibel nachtactief was.  

Als ik de lijn van afstamming van de das volg, dan verlopen de gemiddelde waardes als volgt: 2,8; 2,8; 

2,7; 2,7; 3,5 en tenslotte heeft de huidige das een waarde van 4. 

 

Als ik de homologiebenadering gebruik, zoals beschreven door Baum en Larson(1991), volgt hieruit 

ook dat de voorouder van de marterachtigen flexibel nachtactief was. De das is ten opzichte van 

splitsing 41 1 stap veranderd naar ‘strikt’ nachtactief. In figuur 2 geven de dwarse streepjes de 

veranderingen aan volgens de homologische benadering. Het aantal streepjes geeft het aantal 

stapjes weer op de schaal: Dagactief – Flexibel dagactief – Flexibel – Flexibel nachtactief – 

Nachtactief. 

 

Er is dus een patroon zichtbaar van flexibel nachtactief naar strikt nachtactief, maar geen patroon 

van dagactief naar nachtactief, zoals dat ons voor ogen staat in onze hypothese. Verwachting 1 klopt 

slechts gedeeltelijk. 

 

 
 

 



Figuur 2: De fylogenie van de marterachtigen met daarin het activiteitspatroon ingevuld. Zie de tekst voor toelichting. 



 

Figuur 3: De fylogenie van de marterachtigen met daarin ingevuld de grootte van de ogen. Voor toelichting, zie de tekst. 



Verwachting 2 

Ten tweede, ik verwacht dat we in de fylogenetische boom vaker veranderingen zien van dagactief 

naar nachtactief en andersom. Dit zou er immers op wijzen dat dit geen onwaarschijnlijke stap is 

voor de das. Wanneer we hiervoor kijken naar figuur 2, zien we dat het 2 keer is voorgekomen dat er 

een sprong van 3 stapjes is gemaakt, 6 keer dat er een sprong van 2 stapjes is gemaakt en heel vaak 

dat er een stapje is gemaakt. Niet elke sprong is even zeker, omdat bijvoorbeeld niet over alle 

soorten even veel bekend is. Mustela strigidorsa en Mustela nudipes bijvoorbeeld zijn beide als  

dagactief of dagactief flexibel geklassificeerd, terwijl er weinig over deze soorten bekend is. Als er 

niet veel over een soort bekend is, denkt men vaak onterecht dat deze dagactief is, omdat men de 

soort alleen overdag ziet. Maar ’s nachts is de kans om het dier te zien ook veel kleiner. Desondanks 

kunnen we zeggen dat er genoeg overgangen zijn om te stellen dat een overgang niet 

onwaarschijnlijk is. Een overgang van dagactief naar nachtactief of andersom lijkt dus niet onmogelijk 

en een overgang naar meer of minder flexibiliteit is al helemaal niet onwaarschijnlijk. 

 

 
Figuur 7-14: (v.l.n.r.) Bassariscus astutus, Procyon lotor, Taxidea taxus, Mellivora capensis, Melogale moschata, Martes melampus, Arctonyx 

collaris, Meles meles. 



 

Verwachting 3 

Ten derde, een van de kenmerken waar de stichting Das&Boom haar vermoeden op baseert, zijn de 

kleine ogen van de das, die geschikter zouden zijn voor een dagdier. We verwachten dus in de 

fylogenetische boom een patroon te zien, waarbij vanaf het begin de soorten kleine ogen hebben. 

We verwachten geen patroon van grote ogen, die steeds kleiner geworden zijn. Dit is een enigszins 

subjectief gegeven, tenzij men ingewikkelde metingen en berekeningen gaat uitvoeren, maar om hier 

een indruk van te krijgen heb ik de grootte van de ogen gescoord aan de hand van de plaatjes, die 

verschenen op Google Images bij het zoeken op de wetenschappelijke naam van de soort en een 

schatting gemaakt of de ogen groot, middel of klein zijn. Om de subjectiviteit te verkleinen, is de 

grootte van de ogen ook gescoord door 6 andere waarnemers, zo onafhankelijk mogelijk van elkaar. 

Dit blijkt zeker geen overbodige luxe, gezien de variatie tussen de waarnemers, die groter was dan ik 

had verwacht. De standaardvariatie tussen de beoordeling is per soort tussen de 0,4 en de 1. Dit 

verschil ligt mede aan de uiteenlopende kwaliteit van de foto’s en andere moeilijk in te schatten 

factoren. 

 

De waarde waar ik uiteindelijk mee reken, is het gemiddelde van de 7 opgegeven waardes. Hierbij is 

klein geklassificeerd als 1, middel als 2 en groot als 3. Gemiddelde waardes van 1-1,3 zijn 

weergegeven als klein, 1,4-1,6 als middel en 1,7-3 als groot. Deze indeling in 3 groepen en zo 3 

groepen te maken, die enigszins vergelijkbaar zijn in grootte. Het resultaat van deze exercitie is 

getoond in figuur 3. De soorten, die dicht langs de lijn van afstamming van de das staan, zijn tevens 

afgebeeld in figuur 7-14.  

 

Bij het gebruik van een convergente benadering, waarbij de outgroup buiten beschouwing blijft, en 

gebruik van de beschreven gemiddelde waardes als maat voor grootte, volgt een gemiddelde 

verwachting voor de oorsprong van 1,4 met uiterste waarden van 0,6 en 2,1. De das zelf is 

geklassificeerd als 1,3. Voor de lijn van splitsingen, die de das heeft gevolgd, gelden 

achtereenvolgens de gemiddelde waarden: 1,4; 1,4; 1,4; 1,4; 1,3; 1,3. Er is zelfs geen duidelijke trend 

richting kleinere ogen! 

 

Bij het gebruik van de homologische benadering, zoals aangegeven in figuur 3, zien we dat de familie 

van marterachtigen oorspronkelijk grote ogen had. Dit is al vroeg in de fylogenie veranderd naar 

kleine ogen.  

 

Afhankelijk van de gekozen benadering is er al dan geen afname in grootte van de ogen te zien. Wel 

is het de vraag of de hypothese weerlegd is, uitgaande van de afname, die we met de homologische 

benadering zien, gezien het vroege stadium er van. De ontwikkelingen, waarvan verondersteld wordt 

dat die hadden moeten leiden tot grotere ogen, maar dat niet hebben gedaan, speelden immers 

waarschijnlijk een stuk later in de geschiedenis. Of deze derde verwachting klopt, blijft onduidelijk. 

 

 

 



Verwachting 4 

De laatste verwachting is dat er in de familie van de marterachtigen een verband is tussen het 

hebben van grote ogen en nachtactief zijn. Dit is immers een vooronderstelling achter de hypothese 

dat de das vroeger een dagdier was, vanwege zijn kleine ogen. 

 

Hierdoor heb ik de onafhankelijke contrasten uitgerekend in de grootte van de ogen en het 

activiteitspatroon, op de manier die wordt beschreven door Garland(1999). Vervolgens heb ik een 

ANOVA gebruikt om te toetsen voor een significant verband. Hieruit volgt dat er geen significant 

verband is tussen activiteitspatroon en de grootte van de ogen met een p-waarde van 0,807. 

 

Wanneer ik hier een Generalized Linear Model(GLM) van maak, samen met de later behandelde 

gegevens over bejaging, voedselpatroon en het eten van wormen, dan volgt hieruit dat het 

activiteitspatroon geen onderdeel is van het MAM. 

 

Ook uit een Structural Equation Model(SEM), waarin ook de later behandelde gegevens zijn 

meegenomen(zie figuur 15), blijkt dat er geen significant verband is tussen de grootte van de ogen en 

het activiteitspatroon. 

  
Figuur 15: Beste Structural Equation Model. De dikte van de pijlen indiceert de sterkte van het verband, die ook in cijfers is weergegeven. 

De sterretjes geven de significantie aan. Let er op dat sommige verbanden niet significant zijn, maar wel onderdeel zijn van het beste 

model. 

 

Conclusie 

Al met al zien we dus dat een overgang van dagactief naar nachtactief in de fylogenie van de 

marterachtigen wel voorkomt, maar in het geval van de das fylogenetisch gezien niet erg 

waarschijnlijk is. Waarschijnlijker is dat de voorouder van de das flexibel nachtactief was en dat de 

das strikter nachtactief is geworden. In de grootte van de ogen, zie ik juist een ontwikkeling naar 



kleinere ogen, maar het is mogelijk dat de ontwikkelingen die hadden kunnen leiden tot grote ogen, 

pas later speelden. 

 

 

 



Hypothese 2 

 

Mijn tweede hypothese is dat de das door de jacht, die er op hem is gemaakt, van dagactief 

nachtactief is geworden.  

 

Als deze hypothese waar is, dan verwacht ik 4 dingen.  

1. Ten eerste, dat er bij vergelijking tussen de das en zijn verwanten een verband zichtbaar is 

tussen bejaagd worden en nachtactief zijn.  

2. Ten tweede verwacht ik dat er bij verwante soorten met een flexibel activiteitspatroon 

verband is tussen menselijke activiteit en nachtactief zijn.  

3. Ten derde, ik verwacht dat het bij veranderingen in de fylogenetische boom in het 

activiteitspatroon, aannemelijk te maken is, dat dit komt door een verschil in bejaging.  

4. En ten slotte, ik verwacht dat er binnen de soort Meles meles een verband is tussen bejaging 

en activiteitspatroon.  

 

In dit hoofdstuk en in Hypothese 5 neem ik aan dat de mate waarin de soort nu bejaagd wordt, een 

maat is voor de mate waarin de soort vroeger bejaagd wordt, in de wetenschap dat dit een enigszins 

wankele aanname is. Als ik bejaging beschouw als selectieregime is dit echter volgens Baum en 

Larson(1991) in principe toegestaan.  

 

Verwachting 1 

De eerste verwachting is dat er een verband zichtbaar is tussen bejaagd worden en nachtactief zijn, 

bij vergelijking tussen de das en zijn verwanten.  

Hiervoor gebruik ik weer de methode van de onafhankelijke contrasten, beschreven door 

Garland(1999). Uit een ANOVA blijkt dat er geen significant verband is tussen de bejaging en het 

activiteitspatroon(P-waarde=0,592). 

Uit een GLM, waarin ook de elders in deze scriptie behandelde gegevens voor voedingspatroon, het 

eten van wormen en de grootte van de ogen is meegenomen, blijkt dat bejaging wel onderdeel is van 

het Minimale Adequate Model.(P-waarde=4,07*10
-5

) met een significante interactie met wormen. Er 

is dus wel een verband, maar dit hangt af van de consumptie van wormen. 

Ook uit het opgestelde SEM blijkt dit. Er is geen direct verband tussen de bejaging en het 

activiteitspatroon, alleen indirect. 

De eerste verwachting is niet juist. 

 

Verwachting 2 

De tweede verwachting is dat verwante soorten met een flexibel activiteitspatroon, dit 

activiteitspatroon wordt aangepast aan menselijke activiteit. In andere woorden, dat deze soorten 

nabij menselijke activiteit meer nachtactief zijn en in afgelegen gebieden meer dagactief. Dat zou 

immers ons vermoeden versterken dat de invloed van de mens bepalend is voor het 



activiteitspatroon. De aanwezigheid van de mens wordt inderdaad bij veel soorten gerapporteerd als 

factor, die het activiteitspatroon bepaalt.  

Voor de volgende soorten wordt in meer of mindere mate gerapporteerd dat deze in de nabijheid 

van menselijke activiteit nachtactiever is dan in afgelegen gebieden: Eira barbara (Emmons 1990), 

Martes flavigula (Roberts 1977), Martes foina (Roberts 1977), Martes zibellina (Novikov 1962, 

Heptner 1974), Mellivora capensis (Vanderhaar & Hwang 2003), Mustela eversmanni (Novikov 1962), 

Lontra longicaudis (Larivière 1999b), Lontra canadensis (Banfield 1974), Lutra maculicollis (Kingdon 

1977, Estes 1992), Lutra lutra (Novikov 1962, Prater 1971, Heptner 1974), Aonyx cinerea (Foster-

Turley 1992) en Aonyx capensis (Nowak 1999). 

Hoewel dit niet bij alle soorten even goed is aangetoond en onverdeeld wordt aangenomen, is er al 

met al wel genoeg grond om aan te nemen dat menselijke activiteit zeker een invloed kan hebben op 

het activiteitspatroon.  

Nu lijkt het heel logisch om te zeggen dat dit te maken heeft met de jacht in het verleden, maar 

opvallend is dat verschillende genoemde soorten niet substantieel(niet, plaatselijk, incidenteel of 

slechts als bijvangst) worden bejaagd volgens de literatuur, namelijk Eira barbara (Cuarón 2008a) en 

Martes flavigula (Ambramov 2008d, Heptner 1974, Novikov 1962, Nowak 1999), hoewel er voor 

beide soorten ook auteurs zijn, die beweren dat er wel jacht op wordt gemaakt (Nowak 1999, 

Roberts 1977). 

Of jacht en vervolging specifiek een verandering in het activiteitspatroon teweeg kan brengen, blijft 

dus een vraag. Dat menselijke aanwezigheid dit kan doen, lijkt vrij duidelijk. De tweede verwachting 

klopt dus wel, met kanttekening dat het niet zeker is dat dit door jacht komt. 

 

Verwachting 3 

De derde verwachting is, dat er bij veranderingen in activiteitspatroon in de fylogenetische boom, 

aannemelijk te maken is dat dit komt door een verschil in bejaging. We denken immers dat een 

soort, die meer bejaagd wordt, nachtactiever is. Dan zal waarschijnlijk bij zo’n splitsing de 

nachtactieve tak meer bejaagd zijn. Hiervoor vul ik jacht in als selectieregime in de fylogenetische 

boom (Zie Baum en Larson (1991)), wat resulteert in figuur 4. 

 

Als we nu de veranderingen in figuur 2 van 2 stapjes en groter, vergelijken met de veranderingen in 

jacht, resulteert dit in tabel 2. 

Tabel 2: Vergelijking verschillen in activiteit met 

homologisch benaderde verschillen in bejaging 

Verandering gepaard met verandering in jacht? 

6 Nee 

14 Nee 

9 Nee 

12 Nee 

15 Nee 

17 Nee 

39 Nee 

40 Nee 

Misschien is een betere maat voor de bejaging ten tijde van de verandering in activiteitspatroon, het 

fylogenetisch gemiddelde volgens de convergente benadering van Garland(1999). Ik gebruik dus voor 

het activiteitspatroon de homologische benadering, maar gebruik de convergente benadering om de 

jacht als selectieregime te schatten.   

 

 



Figuur 4: Fylogenie met daarin jacht ingevuld als selectiecriterium. 



Hieruit volgt tabel 3: 

Tabel 3: Vergelijking verschillen in 

activiteit met convergent benaderde 

verschillen in bejaging. 

Percentage 

bejaagd in 

dagactieve tak 

Percentage 

bejaagd in 

nachtactieve tak 

Aannemelijk 

gevolg van jacht? 

6 100 % 78 % Nee 

14 100 % 100 % Nee 

9 100 % 100 % Nee 

12 100 % 100 % Nee 

15 100 % 100 % Nee 

17 51 % 70 % Half 

39 100 % 100 % Nee 

40 100 % 100 % Nee 

Deze derde verwachting klopt dus niet. 

 

Verwachting 4 

De vierde verwachting is, dat er binnen de soort das (Meles meles) zelf verband is tussen bejaging / 

menselijke activiteit en activiteitspatroon. Oftewel, dat de das in afgelegen gebieden of in gebieden 

waar de das niet vervolgd wordt, een dagactiever activiteitspatroon heeft. Hier is een nachtactief 

activiteitspatroon onder druk van menselijke vervolging immers niet meer nodig. 

 

Hier zijn wel enkele aanwijzingen voor. Door Novikov(1962) en Heptner(1974) wordt tussen neus en 

lippen door genoemd dat de das in afgelegen gebieden graag voor zijn hol ligt te zonnen. 

Novikov(1962) beweert zelfs dat de das ’s middags wel eens gaat fourageren.  

Door stichting Das&Boom (persoonlijke mededeling, 23 juli 2012) wordt desgevraagd gesteld dat er 

sporadisch waarnemingen binnenkomen van dassen op afgelegen delen van de Veluwe, die overdag 

voor hun hol liggen te zonnen of zelfs fourageren.  Op www.waarneming.nl is hier zeer sporadisch 

iets van terug te vinden, waarbij van Emst(2011) een van de best gedocumenteerde voorbeelden is. 

Hans Vink(persoonlijke mededeling, 25 juli 2012) noemt Drenthe als rustig gebied, waar dassen 

overdag wel actief zijn. Hij beroept zich op zijn ervaring van 36 jaar en geeft aan dat dassen hier 

onregelmatig, maar niet ongebruikelijk, overdag actief zijn. 

Ook verwijst hij naar cameravallen, die de afgelopen 7 jaar zijn gebruikt. De resultaten hiervan wijzen 

uit dat dassen in onbetreden burchten(dus burchten waar het publiek niet komt) onregelmatig, maar 

zeker niet ongebruikelijk, overdag actief zijn binnen een straal van 30 meter van de burcht. 

Ook verwijst hij naar Neal en Cheeseman(1996). Deze versie van het boek kon ik zelf niet vinden, dus 

moest ik het doen met het zeer interessante citaat, dat ik kreeg van Hans Vink: “Daylight 

appearences of badgers are by no means unusual in secluded places.  Shortage of food as in times of 

drought is commonly the cause of diurnal behaviour, In more northern latitudes diurnal activity is 

more common especially at higher altitudes in secluded area (Scotland)”. 

Wel heb ik de hand kunnen leggen op een oudere versie van dit boek(Neal 1977). Daarin beschrijft 

Neal een onderzoek waarin 2 dassenburchten werden waargenomen. Burcht A had 9 maanden per 

jaar te maken met verstoring, burcht B had niet te maken met verstoring. In de 3 maanden, dat 

burcht A niet werd verstoord, hadden de dassen in beide burchten hetzelfde activiteitspatroon. 

Tijdens de 9 maanden verstoring, kwamen de dassen van burcht A veel later op de avond uit de 

burcht, dan de dassen van burcht B. Zelfs werden de dassen in A op zaterdagen en zondagen later 

actief dan op andere dagen, omdat er in de weekenden meer verstoring rond de burcht was. Ook het 

gedrag verschilde. De dassen van A speelden niet, waren stil en vertrokken snel van de burcht, terwijl 

de dassen van B meer dan een uur rondom de burcht bleven spelen en daarbij ook regelmatig geluid 



maakten. Hoewel er ook in B nog steeds geen sprake is van activiteit overdag, geeft dit toch wel aan 

dat verstoring invloed heeft op het activiteitspatroon. Helaas heb ik de betreffende referentie niet te 

pakken kunnen krijgen, hoewel ik hiervoor contact heb gezocht met de betreffende instantie in 

Engeland. 

Verder geeft Neal aan dat activiteit overdag ook niet ongebruikelijk is, zoals ook in de nieuwere 

versie. Jonge dassen foerageren wel eens overdag in afgelegen gebieden. Dat zou ter onderbreking 

kunnen zijn. Jongen worden sowieso eerder actief om te spelen. 

Ook Dirkmaat(1988) geeft aan dat hij, uit rijke ervaring puttend, weet dat dassen in rustige gebieden 

zeker vaak overdag actief zijn. Hij observeert soms in een uitgestrekt bos bij Nijmegen overdag 

dassen. Ook ziet hij regelmatig dassen overdag spelen of zonnen op afgelegen plaatsen. Hij heeft 

zelfs geobserveerd dat dassen overdag veel meer van hun ogen gebruik maken dan ’s nachts. Ook 

geeft hij aan dat veel van zijn vrienden in rustige gebieden in het buitenland, vaak zomaar 

foeragerende dassen tegenkomen overdag. Wel moet bedacht worden dat Dirkmaat deze gegevens 

expliciet aandraagt als onderbouwing van het scenario dat ik onderzoek en dat hij daarom misschien 

geneigd is om waarnemingen te overdrijven. Hij nuanceert overigens ook dat dassen in Nederland 

nooit ver van hun burcht te vinden zijn overdag, tenzij bijzondere omstandigheden hem daartoe 

nopen. 

Overigens is dit boek gepubliceerd toen Dirkmaat 30 jaar oud was, zodat zijn uitgebreide veldervaring 

waarschijnlijk veel kleiner is dan de ervaring van andere genoemde deskundigen, die soms tientallen 

jaren veldervaring hebben. 

Dirkmaat en Neal noemen verschillende verklaringen voor activiteit overdag. Volwassenen keren wel 

eens laat terug van het foerageren en worden dan in het volle daglicht gezien. In de zomer blijven zij 

wel eens onder dichte struiken liggen en keren dan terug naar de burcht bij onraad. Vaak worden ze 

gezien als ze zich verplaatsen van A naar B, bijvoorbeeld naar een andere burcht gaan. 

Bijzondere omstandigheden, zoals ziekte, vergif en voedselgebrek, kunnen ook zorgen voor activiteit 

overdag. Kleine ongespeende jongen, die hun moeder verliezen, gaan nog wel eens instinctief 

overdag foerageren. 

 

Daar tegenover staan meerdere aanwijzingen dat zo’n verband niet echt aanwezig is. Zoals B. 

Hesse(persoonlijke mededelingen, 23 en 24 juli 2012) zegt, gebaseerd op de waarnemingen van 

stichting Das&Boom en na raadplegen van Dassenwerkgroep Brabant, zijn de sporadische 

waarnemingen van dassen overdag, niet van gezonde volwassen dieren in afgelegen gebied, maar 

van jonge dieren, van verzwakte, verdwaalde dieren en van oude, verstoten dieren.  

Iets dergelijks zegt Rosalino(2005) ook. Zij deed onderzoek in een gebied, waar jacht hooguit door 

nachtelijke(!) stroperij plaats vindt. Desondanks werden er gedurende het hele onderzoek slechts 2 

waarnemingen overdag gedaan. Beide keren kon dit verklaard worden door andere factoren. 

Ook Kowalczyk(2003), die onderzoek deed in een gebied in Polen naar activiteitspatronen van 

dassen, rapporteert geen relatie met menselijke factoren. De factoren, die in zijn onderzoek een rol 

spelen, zijn de beschikbaarheid van regenwormen en het weer. 

 

Samenvattend, met betrekking tot deze vierde verwachting, kunnen we stellen dat afwezigheid van 

menselijke activiteit de nachtelijke activiteit verlengt. Voor jongen is het in afgelegen gebied zelfs vrij 

gebruikelijk om overdag buiten het hol te komen. Andere waarnemingen overdag zijn vaak aan 

bijzondere omstandigheden te wijten en niet aan een structurele verandering van activiteitspatroon 

door de afwezigheid van menselijke activiteiten. Toch zijn er te veel aanwijzingen in de literatuur 

voor overdag actieve dassen, waar geen alternatieve verklaring voor geldt, om zo maar uit te sluiten 

dat dassen op afgelegen plaatsen uit zichzelf overdag actief zijn. Hierbij speelt in mijn overwegingen 

ook mee, dat het moeilijker is om te zeggen dat iets niet voorkomt dan dat iets wel voorkomt. Het is 

waarschijnlijker dat activiteit overdag in afgelegen gebieden wel voorkomt, maar weinig wordt 

waargenomen, dan dat activiteit overdag niet voorkomt, maar wel wordt waargenomen. Cijfermatig 

materiaal is echter niet voorhanden.  

Deze vierde verwachting kan daarom niet hard gemaakt worden, maar ook niet worden weerlegd. 



 

Conclusie 

Al met al kunnen we alleen zeggen dat we bij verwante soorten met een flexibel activiteitspatroon 

zien dat het activiteitspatroon afhangt van menselijke activiteit. Dat dit een gevolg is van jacht, kan 

niet hard gemaakt worden. Onze andere verwachtingen kloppen niet of er zijn slechts zwakke 

aanwijzingen voor. Deze hypothese heeft dus geen stevige basis, maar kan ook niet weerlegd 

worden. 

 

 



Hypothese 3 

 

De derde hypothese is dat de das nachtactief geworden is door toename van landbouw en een 

grotere beschikbaarheid van wormen. Dit is een indirecte relatie, die dus wel enige uitleg behoeft. 

Verondersteld wordt dat de das nachtactief is geworden, om op wormen te foerageren. Om op 

wormen te foerageren, is het nodig om ’s nachts actief te zijn, omdat de wormen dan gemakkelijk 

beschikbaar zijn. De das zou op wormen zijn gaan foerageren, omdat er meer wormen beschikbaar 

zouden zijn. En er wordt verondersteld dat er meer wormen beschikbaar zijn, vanwege de toename 

van de landbouw. Bemesting zou gunstig zijn voor regenwormen. 

 

Bij deze hypothese heb ik 6 verwachtingen.  

1. Ten eerste, ik verwacht dat er bij vergelijking tussen de das en zijn verwante soorten, een 

verband zichtbaar is tussen het hebben van wormen als belangrijke voedselbron en 

nachtactief zijn.  

2. Ten tweede, ik verwacht dat er bij vergelijking tussen de das en zijn verwante soorten een 

verband zichtbaar is tussen een omnivoor voedselpatroon en nachtactief zijn.  

3. Ten derde, bij verwante soorten met een flexibel activiteitspatroon, is er een verband tussen 

tijdstip, waarop de prooi beschikbaar is en het activiteitspatroon.  

4. Ten vierde, ik verwacht dat het, bij veranderingen in de fylogenetische boom in 

activiteitspatroon, aannemelijk is te maken, dat dit komt door een verschil in tijdstip van 

beschikbaarheid van de prooi.  

5. Ten vijfde, ik verwacht dat er een verband is tussen beschikbaarheid van wormen en 

activiteitspatroon van de das.  

6. Ten zesde, ik verwacht dat er een verband is tussen landbouw en de beschikbaarheid van 

wormen. 

 

Verwachting 1 

De eerste verwachting is dus dat er bij vergelijking tussen de das en zijn verwante soorten, een 

verband zichtbaar is tussen het hebben van wormen als belangrijke voedselbron en nachtactief zijn. 

Als het nodig is om ’s nachts actief te zijn om op wormen te foerageren, zal dat immers voor alle 

marterachtigen gelden.  

 

Er zijn 4 soorten in de familie van de marterachtigen, voor wie wormen een belangrijke voedselbron 

vormen. Dit zijn Meles meles, Arctonyx collaris, Melogale moschata en Melogala personata. Deze 4 

soorten zijn allemaal nachtactief. Van Arctonyx collaris wordt enige flexibiliteit in activiteitspatroon 

vermeld in de literatuur(Than Zaw et al 2008, Timmins et al 2008), de andere 3 gelden als vrijwel 

strikt nachtactief.  

 

Als we dit formeel toetsen, door de onafhankelijke contrasten met elkaar te correleren, volgens de al 

eerder gebruikte convergente benadering, zien we dat er inderdaad een significant verband is tussen 

het eten van wormen en het activiteitspatroon(P-waarde=0,023). 

Ook met een GLM, waar ook de andere in deze scriptie behandelde gegevens in mee zijn genomen, 

kom ik tot de conclusie dat het eten van wormen een onderdeel is van het MAM(P-waarde=5,03*10
-

5
) met een significante interactie met de bejaging. 



Dit blijkt ook uit het opgebouwde SEM in figuur 15, waarin een zeer significant direct verband wordt 

aangegeven tussen activiteitspatroon en het eten van wormen. 

 

Er is een verband tussen het eten van wormen en nachtactiviteit. De eerste verwachting klopt. 

 

Verwachting 2 

De tweede verwachting is dat er bij vergelijking tussen de das en zijn verwante soorten, een verband 

is tussen omnivoor zijn en nachtactief. Als de das immers van overdag jagende carnivoor naar ’s 

nachts wormen etende omnivoor is gegaan, kan deze nachtactiviteit ook in omnivoor zijn liggen. Is 

het zo dat carnivoren dagactief zijn en omnivoren ’s nachts? 

Wanneer we hier op de wijze, die ik steeds gebruik, een anova op loslaten, volgt hieruit een 

significant verband(P-waarde=0,005). 

Via een GLM vind ik geen significant effect van het voedselpatroon op het activiteitspatroon. Er zijn 

wel significante effecten van het activiteitspatroon op het voedselpatroon, maar alleen via 

interacties. 

Uit het SEM blijkt wel weer een significant direct verband tussen het voedselpatroon en het 

activiteitspatroon. 

Soorten, die omnivoor zijn binnen de marterachtigen, zijn ook vaker nachtactief dan soorten, die 

carnivoor zijn, vooral onder bejaagde soorten. De tweede verwachting klopt. 

 

Verwachting 3 

De derde verwachting is dat bij verwante soorten met een flexibel activiteitspatroon, er een verband 

is tussen het tijdstip, waarop de prooi beschikbaar is en het activiteitspatroon. Bij soorten, die niet 

altijd hetzelfde activiteitspatroon hebben, valt dit activiteitspatroon dus samen met de 

beschikbaarheid van de prooi op dat moment. 

Dit wordt in de literatuur in meer of mindere mate beweerd van de volgende soorten: Martes 

americana (Zielinsky 1983, Storz & Wozencraft 1999), Martes zibellina (Novikov 1962, Heptner 1974), 

Mellivora capensis (Estes 1992), Neovison vison(=Mustela vison) (Larivière 1999a) en Mustela lutreola 

(Novikov 1962). 

Vooral Mellivora capensis (Honingdas) heeft een bijzonder verhaal. Deze soort wordt nachtactief in 

de buurt van mensen, maar heeft de dagactieve honingspeurder (familie indicatoridae) nodig om 

honing, een belangrijke voedselbron, te vinden. Kingdon(1977) vermeldt dat deze soort in de buurt 

van menselijke activiteit daarom overdag zeer behoedzaam de honingspeurder volgt, die dan in 

tegenstelling tot zijn normale gedrag stil en geduldig de weg wijst, waarne de Honingdas pas ’s 

nachts de honing op komt eten. 

Al met al zien we dat de tijd waarop voedsel beschikbaar is, zeker het activiteitspatroon kan 

beïnvloeden. Soms kan dit zelfs op zeer complexe manier, zoals het aangehaalde voorbeeld van 

Mellivora capensis laat zien. De derde verwachting klopt. 

 

 



Verwachting 4 

De vierde verwachting is dat het, bij splitsingen in de fylogenetische boom tussen een dagactieve en 

een nachtactieve tak, aannemelijk is te maken, dat dit komt door een verschil in tijdstip van 

beschikbaarheid van de prooi.  

Het gaat ook hier om splitsing 6, 14, 9, 12, 15, 17, 39 en 40. Splitsing 6 is nog wel in dit licht te 

verklaren, omdat de soorten in de dagactieve tak(Lutrinae) vaak visueel jagen op vis en krab en 

andere waterdieren en hier licht voor nodig hebben. Bij 39 kan bedacht worden dat Martes 

melampus vooral fruit eet, wat altijd beschikbaar is, zodat een nachtelijk bestaan gunstig kan zijn.  

Bij de andere splitsingen is een verklaring op het gebied van voedselbeschikbaarheid voor mij 

giswerk, maar dat komt vooral door gebrek aan kennis van de specifieke biologie. 

Dus, in specifieke gevallen kan de beschikbaarheid van voedsel zeker een rol spelen bij een splitsing 

tussen een dagactieve en nachtactieve tak in de fylogenetische boom, maar of dit afdoende is voor 

alle splitsingen kan niet geverifieerd worden. De vierde verwachting is in sommige gevallen waar. 

Verwachting 5 

De vijfde verwachting is dat er een verband is tussen beschikbaarheid van wormen en activiteit van 

de das. Oftewel, ik verwacht dat de das vaker dagactief is in gebieden, waar minder wormen zijn. 

Zoals eerder reeds vermeld, komen waarnemingen overdag van dassen slechts zeer sporadisch voor. 

Toch varieert het wel, hoe belangrijk de worm voor de das is en in Italië, Spanje en Portugal eet de 

das vaak zelfs helemaal geen wormen (Roper 2010). 

Hoewel Kowalczyk(2003) in Polen enige variatie vindt in het activiteitspatroon, die onder andere 

door de beschikbaarheid van wormen is te verklaren, vindt Rosalino(2005) in een gebied, waar geen 

wormen worden gegeten door dassen, geen activiteitspatroon, dat afwijkt van plaatsen, waar 

wormen de voornaamste voedingsbron zijn; ook daar is de das volledig nachtactief en alle 

waarnemingen overdag zijn door verstoring op dat moment te verklaren. 

Volgens Neal(1977) komen waarnemingen overdag in het noorden zelfs vaker voor dan in het zuiden. 

En dat terwijl de regenworm in het noorden juist een groter deel van het dieet van de das uitmaakt 

dan in het zuiden! (Roper 1994 en 2010) Dit zou dus nog eerder op een omgekeerde relatie wijzen. 

Het is wel zo dat een tekort aan voedsel zorgt voor meer activiteit en af en toe ook meer activiteit 

overdag(Neal 1977), maar dit is heel iets anders dan de beschikbaarheid van wormen specifiek. 

Er is geen verband tussen beschikbaarheid van wormen en activiteitspatroon van dassen bekend. 

Verwachting 5 klopt niet. 

 

Verwachting 6 

De zesde verwachting is, dat er in landbouwgebied meer wormen beschikbaar zijn en gegeten 

worden. 

Volgens Balestrieri(2004) was in zijn studiegebied in Italië de worm belangrijker als voedselbron in de 

heuvels, dan in de landbouwgebieden. Volgens Roper(2010) heeft de locale habitat(landbouw, bos of 

gemengd) geen invloed op de consumptie van regenwormen. Ook volgens Kruuk en Parish(1981) 

zorgt meer landbouw niet voor een hogere beschikbaarheid en consumptie van wormen. 



Echter, volgens Butter(1990) ligt deze situatie anders in Nederland dan elders. Nederlandse bossen 

zijn over het algemeen zeer arm aan regenwormen, in tegenstelling tot de bossen in bijvoorbeeld 

Engeland. Daaarom zouden er in Nederland relatief meer wormen te vinden zijn op landbouwgebied 

ten opzichte van bosgebied. Daar komt bij dat de soort worm, die in Engeland geprefereerd wordt 

door dassen (Lucumbus terrestris) in Nederland weinig voorkomt. 

De bemesting, die door stichting Das&Boom mede wordt aangewezen als reden van toename van 

wormen in landbouwgebied, is echter lang niet altijd goed. Stalmest is goed voor wormen, maar 

drijfmest en gier is juist ontzettend slecht voor wormen(Butter). Van Berkel en Hoffman(1986) 

beweren weer dat drijfmest en gier op korte termijn wel schadelijk zijn voor de populatie wormen, 

maar op langere termijn juist gunstig, althans op basis van een experiment, waarin dit wordt 

nagebootst door de vermoedelijk werkzame stoffen in de grond te injecteren, wat een ander effect 

kan geven dan de bemesting zelf. 

Butter(1990) vermeldt verder, gebaseerd op Kruuk en Parish(1985), dat het aandeel regenwormen in 

de voeding van de das in landbouwgebied in Schotland daalt door de landbouw. Ik zie geen reden om 

aan te nemen dat het op dit punt anders gesteld is in Nederland. 

Echter, het gaat in onze hypothese niet zo zeer om de huidige landbouw en bemesting, maar om de 

bemesting enkele duizenden jaren geleden. Dit zal wel bemesting zijn geweest, die we nu stalmest 

zouden noemen en die dus onverdeeld gunstig is voor de hoeveelheid wormen. 

In Nederland is landbouw(met stalmest) van enkele duizenden jaren geleden dus gunstig geweest 

voor de hoeveelheid regenwormen, maar of dit effect ook geldt in het buitenland is nog maar de 

vraag. Concluderen dat de das regenwormen is gaan eten, vanwege een toename van regenwormen 

in Nederland, door de landbouw in Nederland is dus voorbarig. De das heeft immers letterlijk een 

verspreiding van hier tot Tokio en het merendeel van deze dassen eet regenwormen, sommige 

populaties nog meer dan de Nederlandse. Dit wordt niet veroorzaakt door een toename van 

Nederlandse landbouw. 

De zesde verwachting klopt misschien in Nederland, maar is daarbuiten onwaarschijnlijk. 

 

Conclusie 

Al met al, zien we dus, dat het zeker denkbaar is binnen de marterachtigen dat het activiteitspatroon 

gesynchroniseerd wordt met de beschikbaarheid van een prooi. Ook zien we dat marterachtigen, die 

vooral wormen eten, ’s nachts actief zijn. In het concrete geval van de das, lijkt dit echter niet op te 

gaan, omdat de das in gebieden zonder wormen even nachtactief is, als in gebieden met veel 

wormen. Zelfs is het zo dat in het noorden vaker waarnemingen van de das worden gedaan dan in 

het zuiden, terwijl juist in het noorden meer regenwormen worden gegeten. De koppeling aan de 

landbouw is ook niet juist, omdat dit internationaal geen of zelfs een licht negatieve invloed heeft op 

de consumptie van wormen. De derde hypothese is niet juist. 



Hypothese 4 

 

Mijn vierde hypothese is dat de voorouder van de das (een jagende) carnivoor was (en voornamelijk 

gewervelden at).  

 

Hierbij heb ik 5 verwachtingen.  

1. Ten eerste, ik verwacht dat in de fylogenetische boom van de marterachtigen een patroon 

zichtbaar is, waarbij de oorspronkelijke soorten carnivoor zijn en richting de das een 

ontwikkeling richting omnivoor te zien is.  

2. Ten tweede, ik verwacht dat er eenzelfde patroon zichtbaar is van geen wormen eten naar 

voornamelijk wormen eten.  

3. Ten derde, ik verwacht dat in de fylogenetische boom veranderingen in het voedselpatroon 

vaker voorkomen.  

4. Ten vierde, ik verwacht dat in de fylogenetische boom veranderingen in de plaats die 

wormen innemen in het dieet vaker voorkomen.  

5. Tenslotte verwacht ik dat, als de das gewervelden nuttigt, hij dit doet door er op te jagen. 

 

Verwachting 1 

Mijn eerste verwachting is dus dat er een patroon zichtbaar is in de fylogenetische boom van 

carnivoor naar omnivoor. 

Als we hier weer vanuit een convergente benadering statistiek op toepassen, waarbij we carnivoor 1 

noemen, omnivoor 2 en carnivoor met sporadisch plantaardig materiaal 1,5(zie figuur 5); dan volgt 

daar een gemiddelde verwachting voor de oorsprong uit van 1,7; met een 95%-

betrouwbaarheidsinterval tussen 1,0 en 2,5. We krijgen de indruk dat deze voorouder meer 

omnivoor was dan carnivoor, maar dit is niet significant. De lijn van oorsprong naar das volgend, 

levert dat de gemiddelde waardes: 1,7; 1,7; 1,7; 2,0; 2,0 ;2,0. 

Vanuit een homologische benadering(zie figuur 5) zijn er ook verschillende scenario’s, die even 

waarschijnlijk zijn. Zowel het ingetekende scenario, waarbij de verste voorouder omnivoor was, 

waarna een verandering optrad naar intermediair en weer terug, als een scenario waarbij de lijn van 

afstamming van de das constant omnivoor bleef en de aftakkingen meer carnivoor werden, als een 

scenario waarin de voorvader intermediair was en richting de das omnivoor is geworden, is mogelijk. 

Alle drie geven ze een even groot minimum aantal veranderingen in de fylogenetische boom. Er is 

echter geen geldig scenario waarin de voorouder volledig carnivoor was. 

De eerste verwachting kan niet met zekerheid worden gecontroleerd. Er zijn aanwijzingen dat deze 

verwachting niet klopt. 

 

Verwachting 2 

Mijn tweede verwachting is, dat er een ontwikkeling te zien is van geen wormen eten, naar wel 

wormen eten. 
 



Figuur 5: De fylogenie van de marterachtigen, waar het voedselpatroon is ingevuld. Zie de tekst voor toelichting. 



 

Figuur 6: De fylogenie van de marterachtigen, waar het al dan niet eten van wormen in is ingevuld. Zie tekst voor toelichting. 



Met statistiek vanuit een convergente benadering(zie figuur 6), waarbij we geen wormen eten 1 

noemen, soms wormen 2 en vooral wormen 3, volgt daar een gemiddelde verwachting voor de 

wortelsoort uit van 1,5; met een 95%-betrouwbaarheidsinterval van 0,8 tot 2,2. Dit wijst dus op een 

soort, die geen of soms wormen at. Wanneer we de lijn met gemiddeldes van de wortelsoort naar de 

das volgen, levert dat de volgende waardes: 1,5; 1,6; 1,7; 1,7; 3,0; 3,0. 

Vanuit een homologische benadering(zie figuur 6), is het het meest logische scenario, wanneer de 

voorouder van de marterachtigen geen wormen at en het vooral wormen eten van de das tussen  

knooppunt 33 en 41 is ontstaan. Er is dus een ontwikkeling van geen wormen eten naar wel wormen 

eten. 

De tweede verwachting klopt. 

 

Verwachting 3 

Mijn derde verwachting is dat in de fylogenetische boom van de marterachtigen vaker veranderingen 

voorkomen in het voedselpatroon. Dat wijst er immers op dat deze omslagen niet erg 

onwaarschijnlijk zijn. 

Deze veranderingen zijn te zijn bij de splitsingen 1, 2, 4, 5, 13, 15, 18, 23 en 28, waarbij het in alle 

gevallen om een verandering van 1 stapje gaat. 

Veranderingen in het voedselpatroon komen dus vaker voor. Terugziend vanaf de toppen naar de 

oorsprong, zijn er zelfs vaak opeenvolgende veranderingen te zien, ook in tegenovergestelde richting. 

De derde verwachting klopt. 

 

Verwachting 4 

Mijn vierde verwachting is dat in de fylogenetische boom veranderingen in het eten van wormen 

vaker voorkomen. Dit wijst er immers op dat deze veranderingen niet onwaarschijnlijk zijn. 

Veranderingen in de belangrijkheid van wormen in het voedsel, vinden we bij splitsingen 4, 9, 12, 13, 

18, 20, 21, 33 en 39. Alleen bij de splitsingen 4 en 33 gaat het om verandering van 2 stapjes (van geen 

wormen naar vooral wormen). Vanaf de toppen gezien is er echter niet 1 soort, die meer dan 1 

verandering heeft meegemaakt. 

Veranderingen in de hoeveelheid wormen in het dieet komen vaker voor. Verwachting 4 klopt. 

 

Verwachting 5 

Mijn vijfde verwachting is, dat als de das gewervelden nuttigt, dat hij daarop jaagt. Immers, in het 

scenario van stichting Das&Boom was de das ooit een jagende carnivoor, die nu een wormen 

zoekende omnivoor is geworden. Dan verwacht ik, dat als hij dan nu nog steeds gewervelden 

opneemt in zijn dieet, dat hij dan nog steeds jaagt(actief predeert) op deze dieren. 

Wanneer de das gewervelden eet, dan is dat vooral in de vorm van aas. Op sommige plaatsen leeft 

de das in bepaalde seizoenen vrijwel alleen op aas. Wanneer een das gewervelden eet in een andere 

vorm dan aas, zijn dit vooral eieren of jongen op of in het nest. Verder is de das een belangrijke 

predator van de egel. (Roper 2010) 



Het gaat hierbij voornamelijk om erg langzame of volledig immobiele prooien, waar op dezelfde wijze 

op gefoerageerd kan worden als op regenwormen en waar dus geen actieve jacht voor nodig is. 

Actieve predatie zal misschien sporadisch voorkomen, maar ik krijg uit de literatuur niet de indruk, 

dat dit vaak voorkomt. 

Mijn vijfde verwachting is niet waar. 

 

Conclusie 

Al met al zijn veranderingen in het voedselpatroon in deze familie niet onwaarschijnlijk, net als 

veranderingen in de plaats, die wormen innemen in het dieet. De ontwikkeling van carnivoor naar 

omnivoor is in het geval van de das echter niet hard te maken. De ontwikkeling van geen wormen 

naar wel wormen in het dieet is wel duidelijk. Consumptie van gewervelden, geschiedt nauwelijks of 

niet door actieve predatie van de das. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de das vroeger een jagende 

carnivoor was. 

 

 



Hypothese 5 

 

Mijn volgende hypothese is dat de das van jagende carnivoor naar wormen etende omnivoor is 

gegaan, vanwege de jacht, die op hem is gemaakt. Ook deze hypothese is gebaseerd op het scenario 

van de stichting Das&Boom. De das zou oorspronkelijk actief hebben gejaagd, maar zou vanwege de 

jacht van mensen op hem zelf, wormen zijn gaan eten, die ’s nachts beschikbaar zijn. 

 

Bij deze hypothese heb ik 6 verwachtingen.  

1. Ten eerste, ik verwacht dat bij vergelijking tussen de das en zijn verwanten er een verband 

zichtbaar is tussen bejaagd worden en omnivoor zijn. 

2. Ten tweede verwacht ik dat er bij vergelijking tussen de das en zijn verwanten een verband is 

tussen bejaagd worden en het eten van wormen.  

3. Ten derde verwacht ik dat, bij verwante soorten met een flexibel dieet er een verband is 

tussen menselijke activiteit en voedselkeuze.  

4. Ten vierde verwacht ik dat het, bij veranderingen in het voedselpatroon in de taxonomische 

boom, aannemelijk is dat dit komt door een verschil in bejaging.  

5. Ten vijfde verwacht ik dat het, bij veranderingen in de fylogenetische boom in de 

belangrijkheid van wormen in het dieet, aannemelijk is dat dit komt door verschil in bejaging. 

6. Ten slotte verwacht ik dat er een verband is tussen menselijke activiteit en de plaats die 

wormen innemen in het dieet van de das; In afgelegen gebieden zijn wormen minder 

belangrijk als voedselbron, dan in gebieden met meer menselijke activiteit. 

 

Verwachting 1 

Mijn eerste verwachting is dus dat er bij vergelijking tussen de das en zijn verwanten een verband 

zichtbaar is tussen bejaagd worden en omnivoor zijn. We verwachten immers, dat als de hypothese 

waar is, dat bejaagde soorten vaker omnivoor zijn dan niet bejaagde soorten.  

Wanneer ik een ANOVA uitvoer op de onafhankelijke contrasten van het voedselpatroon en de 

bejaging, blijkt dat hier geen significant verband tussen is(P-waarde=0,206). 

Met een GLM, waar de andere in deze scriptie behandelde gegevens ook in mee zijn genomen, blijkt 

de bejaging wel degelijk onderdeel te zijn van het MAM voor het voedselpatroon(P=5,82*10
-4

), met 

een interactie met activiteitspatroon(P-waarde=0,002) en met het eten van wormen(P-

waarde=0,003). 

Deze eerste interactie wil zeggen dat bij dagactieve soorten de bejaging constant is of dat er een 

verband is tussen carnivoor zijn / bejaagd worden en omnivoor zijn / niet bejaagd worden, terwijl bij 

nachtactieve soorten geldt dat er een verband is tussen bejaging / omnivoor zijn en niet bejaagd 

worden / carnivoor zijn. 

De tweede interactie wil zeggen dat er bij soorten die soms wormen eten er een verband is tussen 

jacht en omnivoor zijn en bij andere soorten vrijwel niet. 

Volgens het SEM(figuur 15) is het verband tussen bejaging en voedselpatroon belangrijk in die zin, 

dat het onderdeel is van het beste model. Het is echter niet significant. Wel is er een duidelijk 

indirect verband via het eten van wormen en ook een indirect verband via het eten van wormen en 

het activiteitspatroon. 

Het voedselpatroon en de bejaging hebben dus wel iets met elkaar te maken, maar alleen via 

interacties is er sprake van een significant verband. De eerste verwachting klopt niet. 



Verwachting 2 

Mijn tweede  verwachting is dus dat er bij vergelijking tussen de das en zijn verwanten een verband 

zichtbaar is tussen bejaagd worden en wormen eten. We verwachten immers, dat als de hypothese 

waar is, dat bejaagde soorten vaker wormen eten dan niet bejaagde soorten.  

Uit een ANOVA volgt dat er een significant verband is tussen jacht en wormen eten(P-waarde 

2,26*10
-16

). Ook uit een GLM volgt dat jacht onderdeel is van het MAM(P-waarde=0,025) en ook 

interacties heeft met voedingspatroon en activiteitspatroon en de combinatie van deze. De invloed 

van de bejaging op het eten van wormen is dus erg ingewikkeld en van de situatie afhankelijk. Toch is 

het verband zonder de andere kenmerken in ogenschouw te nemen zeer significant. 

Ook uit het SEM(figuur 15) blijkt een zeer significant direct verband tussen de bejaging en het eten 

van wormen. Ook is er een indirect verband via het voedselpatroon en het activiteitspatroon. 

Verwachting 2 klopt. 

 

Verwachting 3 

Mijn derde verwachting is dat er bij verwante soorten met een flexibel dieet verband is tussen 

menselijke activiteit en voedselkeuze. Dit zou dus betekenen dat soorten, die flexibel zijn in hun 

dieet, in afgelegen streken meer carnivoor zijn of minder wormen eten dan in streken met veel 

menselijke activiteit. Zo’n verband is mij niet bekend uit de literatuur, maar dat wil natuurlijk niet 

zeggen dat dit niet bestaat. 

Verwachting 3 kan niet geverifieerd worden. 

 

Verwachting 4 

Mijn vierde verwachting is dat het bij splitsingen in de fylogenetische boom tussen een omnivore en 

carnivore tak, aannemelijk te maken is, dat deze splitsing veroorzaakt is door verschil in bejaging(zie 

figuur 4 en figuur 5). De splitsingen, waar het om gaat, zoals ook genoemd in hoofdstuk 4, zijn 1, 2, 4, 

5, 13, 18, 23 en 28, in alle gevallen veranderingen van 1 stapje.  

Als de jacht ook homologisch wordt benaderd, volgt hieruit tabel 4. 

Tabel 4: Vergelijking verandering in voedselpatroon met 

homologisch benaderde verschillen in bejaging. 

Komt de verandering overeen met 

een verandering in bejaging? 

1 Nee 

2 Nee 

4 Ja, verkeerde richting 

5 Nee 

13 Nee 

18 Nee 

23 Nee 

28 Ja, verkeerde richting 



In ieder geval vanuit deze benadering is de verwachting niet waar. In 6 van de 8 gevallen komt de 

verandering niet overeen met een verandering in bejaging en in de overige 2 gevallen verandert de 

bejaging de andere kant op. 

 

Maar misschien is het in dit geval beter om het phylogenetisch gemiddelde te nemen volgens de 

convergente benadering als benadering voor de bejaging. Hieruit volgt tabel 5. 

Tabel 5: Vergelijking 

veranderingen 

activiteitspatroon met 

convergent benaderde 

verschillen in bejaging. 

Phylogenetisch 

gemiddelde bejaging 

van (meer) carnivore 

tak 

Phylogenetisch 

gemiddelde bejaging 

van (meer) omnivore 

tak. 

Splitsing 

aannemelijk 

gevolg van 

verschil in 

bejaging? 

1 69 % 100 % Ja 

2 100 % 63 % Nee 

4 78 % 0 % Nee 

5 91 % 63 % Nee 

13 100 % 100 % Nee 

18 42 % 100 % Ja 

23 75 % 100 % Ja 

28 30 % 100 % Ja 

Zoals hier getoond, is in 4 gevallen het aannemelijk te maken dat de splitsing het gevolg is van 

bejaging, maar in 3 gevallen is het verschil in bejaging precies andersom en in 1 geval is er geen 

verschil in bejaging. 

De vierde verwachting klopt niet. 

 

Verwachting 5 

Mijn vijfde verwachting is dat het bij splitsingen in de fylogenetische boom tussen een wormen 

etende tak en een niet wormen etende tak, aannemelijk te maken is dat deze splitsing komt door 

een verschil in bejaging. De splitsingen, waar het om gaat, zoals ook genoemd in hoofdstuk 4, zijn 4, 

9, 12, 13, 18, 20, 21, 33 en 39, waarbij splitsing 4 en 33 volledige omslagen zijn en de andere 6 

gedeeltelijke. Wanneer ik dit invul in een tabel, volgt hieruit tabel 6. 

Tabel 6: Vergelijking 

tussen veranderingen 

in het eten van 

wormen en convergent 

benaderde bejaging. 

Phylogenetisch 

gemiddelde bejaging 

van tak, die geen of 

minder wormen eet. 

Phylogenetisch 

gemiddelde bejaging 

van tak, die wel of 

meer wormen eet. 

Splitsing aannemelijk 

gevolg van verschil in 

bejaging? 

4 83 % 0 % Nee 

9 100 % 100 % Nee 

12 100 % 100 % Nee 

13 100 % 100 % Nee 

18 42% 100 % Ja 

20 0 % 0 % Nee 

21 100 % 100 % Nee 

33 55 % 0 % Nee 

39 100 % 100 % Nee 

Van de 9 splitsingen is het bij 1 aannemelijk te maken, dat dit een gevolg is van bejaging. Dit is niet 

bepaald overtuigend. Zeker omdat bij 2 andere splitsingen de verhouding precies andersom ligt. 



Mijn vijfde verwachting klopt niet. 

 

Verwachting 6 

De zesde verwachting is dat er een verband is tussen menselijke verstoring en de plaats van de worm 

in het dieet van de das. Dus verwacht ik dat in onverstoorde gebieden de worm minder belangrijk is 

in het dieet van de das dan in verstoorde gebieden. 

Kruuk en Parish(1981) hebben het dieet van de das vergeleken tussen 6 locaties in Schotland, 

varierend van een onbewoond eiland tot landbouwgebied, waar ook nog eens ijverig op de jas werd 

gejaagd. Hoewel het hem zelf niet om dit verband gaat, volgt wel uit zijn studie dat er een constante 

consumptie is van regenwormen, die nauwelijks afhangt van de locatie. Dit spreekt mijn verwachting 

dus tegen. 

Zoals al gemeld zijn er wel verschillen tussen verschillende gebieden in consumptie van wormen. Dit 

is echter gecorreleerd met de breedtegraad. Hoe noordelijker, hoe meer wormen(Nowak 1999, 

Roper 1994, Roper 2010). Dit heeft te maken met het klimaat. In het zuiden is het te droog voor 

regenwormen. 

Natuurlijk is het zo dat Russchische onderzoekers nauwelijks wormen in het voedsel van de das 

melden(Roper 2010, voorbeeld: Heptner 1974). Dit lijkt deze verwachting te ondersteunen, omdat 

Rusland over het algemeen afgelegen en onverstoord is. 

Dit is echter slechts schijn. Zoals Roper(2010) meldt, wordt in Europa een standaard 

laboratoriumprocedure gevolgd om het aantal regenwormen in het dieet van de das te onderzoeken. 

Het is namelijk moeilijk om de hoeveelheid wormen in magen en uitwerpselen te meten. De meeste 

Russische auteurs beschikten noch over deze procedure, noch over de juiste materialen, om de 

hoeveelheid wormen te meten.  

Vermoed wordt dat ook Russische populaties wormen eten, zeker omdat van de Japanse populatie 

aan de andere kant wel bekend is dat deze wormen eet (Kaneko 2006). Maar we weten dit dus niet. 

Zoals reeds gezegd, geldt, dat hoe noordelijker, hoe meer wormen er gegeten worden(Roper 2010). 

In Scandinavische landen, die erg dun bevolkt zijn, worden dus de meeste wormen gegeten, terwijl er 

waarschijnlijk weinig verstoring optreedt. 

De zesde verwachting klopt niet. 

 

Conclusie 

Al met al kunnen we zeggen dat de hypothese niet klopt. De das is niet door bejaagd te worden, 

meer wormen gaan eten. 



Hypothese 6 

 

Mijn zesde en laatste hypothese is dat de das door de toename van de landbouw en de daarmee 

samenhangende toename van wormen is veranderd van een jagende carnivoor in een wormen 

zoekende omnivoor. In dit hoofdstuk zal ik onderzoeken of een toename in landbouw en 

beschikbaarheid van wormen kan hebben geleid tot deze verandering in dassen. 

 

Hierbij heb ik 4 verwachtingen. 

1. Ten eerste verwacht ik dat er een verband is tussen voedselbeschikbaarheid en voedselkeuze 

bij verwanten van de das, met een flexibel dieet. 

2. Ten tweede verwacht ik dat bij veranderingen in de taxonomische boom in de plaats die 

wormen innemen in het dieet, het aannemelijk is dat dit komt door verschil in 

beschikbaarheid van wormen. 

3. Ten derde verwacht ik dat er een verband is tussen beschikbaarheid van wormen en de 

plaats die wormen innemen in het dieet van de das; In gebieden met een lage 

beschikbaarheid van wormen, vormen wormen een minder belangrijk onderdeel van zijn 

dieet, dan in gebieden met een hoge beschikbaarheid van wormen. 

4. Ten slotte verwacht ik dat er een positief verband is tussen landbouw en de beschikbaarheid 

van regenwormen. 

 

Verwachting 1 

De eerste verwachting is dat verwanten van de das, met een flexibel dieet, hun voedselkeuze laten 

afhangen van de voedselbeschikbaarheid. 

Dit is hier en daar zeker zichtbaar, hoewel hier niet hele uitgebreide gegevens over zijn. Het sterkste 

voorbeeld van de invloed die de voedselbeschikbaarheid kan hebben op het voedselpatroon, vinden 

we bij Martes foina, die plaatselijk een herbivoor voedselpatroon kan aannemen (Novikov 1962). 

Verder gaat dit in minder sterke mate overal op, waar in hoofdstuk 0 is genoemd dat een soort een 

bepaalde voedselbron soms eet. Met name de soorten, die ik heb geclassificeerd als carnivoor, soms 

omnivoor. 

Het voedselpatroon wordt dus zeker beïnvloed door het voedselaanbod, wat op zich een conclusie is, 

die menigeen op zijn boerenklompen aanvoelt. 

De eerste verwachting klopt. 

 

Verwachting 2 

De tweede verwachting is dat bij splitsingen in de taxonomische boom tussen een tak, waar wormen 

een belangrijk onderdeel van het dieet zijn en een tak, waar wormen geen belangrijk onderdeel van 

het dieet zijn, het aannemelijk is dat dit komt door verschil in beschikbaarheid van wormen. 

Het gaat hierbij om de splitsingen 4, 9, 12, 13, 18, 20, 21, 33 en 39. Het wordt voor deze scriptie 

echter wat te geavanceerd om voor elke soort uit te zoeken wat zijn beschikbaarheid van wormen is. 



De tweede verwachting kan dus niet geverifieerd worden. 

 

Verwachting 3 

De derde verwachting is dat er een verband is tussen de beschikbaarheid van wormen en de plaats 

die wormen innemen in het dieet van de das. 

Hoewel deze verwachting ook klinkt als een ‘boerenklompenverwachting’, is dit niet zo 

vanzelfsprekend als het lijkt en hier is dan ook enige onenigheid over. De vertegenwoordigers van 

beide ‘kampen’, die het meest uitgebreid over deze kwestie hebben geschreven zijn Kruuk en Roper. 

Kruuk(met name Kruuk & Parish 1981) beweert dat, onafhankelijk van de beschikbaarheid van 

wormen, de consumptie van wormen door de das hetzelfde blijft. Blijkbaar gaat de das dan bij 

gebrek aan wormen specifiek op zoek naar wormen. Dit baseert hij op zijn onderzoek in Schotland. 

Hij noemt de das dus in zekere zin een specialist, die relatief meer wormen eet dan verwacht zou 

worden op basis van de beschikbaarheid. 

Roper(1994 en vooral 2010) is het hier totaal niet mee eens. Hij ziet in zijn review variatie in de 

hoeveelheid wormen, die er gegeten worden en hij gaat er van uit, dat dit de beschikbaarheid van 

wormen reflecteert. Hij vindt de redenering van Kruuk onlogisch, omdat een dergelijke constante 

consumptie van regenwormen geen functie heeft. Hij vraagt zich af waarom een das zijn consumptie 

van regenwormen constant zou willen houden. Zo veel bijzonders zit er niet in wormen dat hij daar 

een minimum van nodig zou hebben! En waarom zou de das er een maximumhoeveelheid van willen 

consumeren? Roper noemt de das daarom een opportunist, die niet selecteert op basis van 

bijvoorbeeld energieinhoud, maar gewoon eet wat er beschikbaar is. 

Nu denk ik wel dat Roper gelijk heeft in het essentiële punt, namelijk dat de consumptie van de das 

met name gerelateerd is aan de beschikbaarheid. Dat laat zijn review wel zien, met name door het 

ontbreken van wormen in het dieet in zuidelijke streken. 

De redenering waarmee hij dit poneert vind ik echter te kort door de bocht. Het kan zo zijn dat er 

geen functie te bedenken is bij het constant houden van de consumptie regenwormen, maar dat 

betekent nog niet dat het niet zo is. Er zijn meer dingen in de natuur, waar we geen reden voor 

weten, of niet wisten en dat later te weten kwamen. Bovendien beweert bijvoorbeeld Butter(1990) 

dat de regenworm zeker wel bijzonder voedsel met bijzondere voedingsstoffen is. 

Butter(1990) beweert overigens dat regenwormen hier in Nederland zo schaars zijn vergeleken met 

Engeland, dat de das daarom hier een opportunistischer levenswijze heeft dan in Engeland. Dit zou 

betekenen dat de das in gebieden met een overvloed aan wormen, deze in stabiele hoeveelheden 

consumeert en in gebieden met schaarste aan wormen, meer opportunistisch te werk gaat. Zij 

refereert naar Dirkmaat(1988) bij haar bewering dat de das in Nederland vooral mais eet, bij gebrek 

aan regenwormen. Dit lees ik echter niet zo zeer in het boek van Dirkmaat. Dirkmaat zegt dat de das 

in Nederland in de herfst tegenwoordig veel mais eet en laat in het midden of dat bij gebrek aan 

regenwormen is.  Daarnaast noemt hij een voorbeeld van 1 populatie dassen in Noord-Brabant, waar 

bij gebrek aan ander voedsel, het hele jaar voornamelijk mais gegeten wordt. Dit generaliseert hij 

niet naar heel Nederland. Wel spreekt hij ook van schaarste aan voedsel in Nederland. 

Uiteindelijk ben ik met Roper van mening dat de das een opportunistisch voedselpatroon heeft, dus 

dat de consumptie van regenwormen afhangt van de beschikbaarheid. Het kan zijn dat het 

onderzoek van Kruuk iets laat zien van een regionale afwijking, het kan zijn dat dit anders verklaard 

kan worden, maar het totale plaatje is anders. 

De derde verwachting klopt. 

 

 

 



Verwachting 4 

De laatste verwachting is dat er een positief verband is tussen landbouw en de beschikbaarheid van 

regenwormen. Deze verwachting heb ik eveneens behandeld in hoofdstuk 3.  

De laatste verwachting klopt misschien in Nederland, maar is onwaarschijnlijk daar buiten. 

 

Conclusie 

Al met al zien we dus zowel op het niveau van de familie marterachtigen, als op het niveau van de 

soort Meles meles, dat aanpassing van het voedselpatroon op de voedselbeschikbaarheid mogelijk is 

en gebeurt. Dit is ook geen vreemde conclusie. Een positief verband met landbouw lijkt er echter 

hooguit lokaal te zijn. Dus een grotere beschikbaarheid van wormen zou het eten van voornamelijk 

wormen kunnen induceren, maar deze beschikbaarheid van wormen wordt over het algemeen niet 

veroorzaakt door de landbouw. Ook deze hypothese is niet juist. 

 

 



Conclusie en discussie 

 

Ik heb in deze scriptie 6 hypotheses behandeld, namelijk: 

1. De voorouder van de huidige das was dagactief. 

2. Door de jacht, die er op de das is gemaakt, is de das van dagactief nachtactief geworden. 

3. Door de toegenomen landbouw en de daarmee samenhangende toegenomen 

beschikbaarheid van wormen, is de das van dagactief nachtactief geworden. 

4. De voorouder van de huidige das was carnivoor (en at voornamelijk gewervelden). 

5. Door de jacht, die er op de das is gemaakt, is de das van carnivoor omnivoor(met 

specialisatie op regenwormen) geworden. 

6. Door de toegenomen landbouw en de daarmee samenhangende toegenomen 

beschikbaarheid van wormen, is de das van dagactief nachtactief geworden. 

 

Of een eventuele verandering in het activiteitspatroon van de das geïnduceerd zou kunnen zijn door 

jacht is niet helemaal duidelijk geworden. De landbouw kon dit niet. Buiten deze oorzaken om lijkt 

het niet waarschijnlijk dat de das vroeger dagactief was. 

Zowel jacht als landbouw kunnen een eventuele verschuiving in voedselpatroon van de das niet 

verklaren. Ook buiten deze eventuele oorzaken om lijkt het onwaarschijnlijk dat de das vroeger een 

jagende carnivoor was. 

 

Ik concludeer dus dat de veronderstelling van de stichting Das&Boom niet juist is.  Ik denk niet dat de 

das vroeger volledig dagactief is geweest en ik denk ook niet dat de das vroeger een carnivore jager 

is geweest. 

 

Wel zijn er een aantal factoren, die beter onderzocht zouden kunnen worden. Het zou vooral veel 

duidelijkheid geven, als er grondige studie zou worden gedaan naar dassen in afgelegen gebieden. 

Daarin zou dan vooral cijfermatig uitsluitsel gegeven moeten worden over activiteit overdag, dieet en 

foerageergedrag (passief foerageren of actief jagen), om zo beter antwoord te geven op de vragen 

die ik heb geprobeerd te beantwoorden. Natuurlijk is dergelijk onderzoek moeilijk, zeker omdat het 

juist in afgelegen gebieden moet worden uitgevoerd en de afwezigheid aan menselijke verstoring 

gehandhaafd moet blijven tijdens het onderzoek. 

Ook bij het fylogenetisch benaderen van mijn vragen, waren er enkele problemen. Belangrijkst blijft 

altijd de subjectiviteit van het scoren van de kenmerken. Dit bleek het duidelijkst bij de grootte van 

de ogen, die door 7 mensen zeer verschillend werd geschat van foto’s. Ook in de andere kenmerken 

ligt echter een mate van subjectiviteit. Ik moest een keuze maken als auteurs elkaar tegenspreken of 

moest soms op basis van een vage omschrijving proberen een soort in te delen.  

Soms was er echter ook sprake van gebreken in de wetenschappelijke kennis. Sommige soorten zijn 

nog niet zo goed onderzocht, waardoor we vooral vermoedens hebben over de ecologische 

kenmerken van de soort. Vaak betreft het dan soorten in gebieden op aarde, die nog niet goed zijn 

onderzocht of het betreft zeldzame soorten.
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Nawoord 

 

Aan het eind van deze scriptie wil ik graag een word van dank uitspreken aan allen die deze scriptie 

mede mogelijk hebben gemaakt.  

Allereerst Prof. Dr. Theunis Piersma, mijn begeleider, zonder wie deze scriptie niet mogelijk was 

geweest.  

Daarnaast de stichting Das&Boom, die goed bereikbaar was voor vragen en door verwees naar 

deskundigen. Vooral Bart Hesse gaf uitgebreid antwoord op mijn vragen en was mij boven 

verwachting van dienst door het plegen van telefoontjes en het kopiëren van zeer relevante 

literatuur.  

Ook Hans Vink kan ik hier zeker niet vergeten, die op zijn beurt vanuit zijn kennis antwoorden op 

mijn vragen gegeven heeft en ook relevante literatuur heeft aangedragen. Bovendien hoop ik 

binnenkort met hem mee te gaan om nu eindelijk mijn onderzoeksobject in het echt te zien.  

En ten slotte een woord van dank aan Marjolein Doorn, Henk Doorn, mw. J. Doorn, Judith Allema, 

Gerrelt Allema en mw. A.H. Smit voor het beoordelen van de grootte van de ogen op de foto’s.  

 

Deze scriptie is geschreven naar aanleiding van een veronderstelling, die op de site van Das&Boom is 

geuit en, zoals ik later ontdekte, ook al voorkomt in het boek van Dirkmaat(1988). Deze 

veronderstelling intrigeerde mij. Nu ik al mijn hypotheses onderuit gehaald heb, zou het vermoeden 

kunnen rijzen, dat ik deze scriptie ben gaan schrijven om de veronderstelling onderuit te halen of dat 

ik heb gestreefd naar een mooi resultaat in mijn scriptie. Natuurlijk is het leuk om een mooi resultaat 

in mijn scriptie te hebben, maar graag wil ik benadrukken dat ik hier niet naar gestreefd heb. 

Ik ben zonder mening over de veronderstelling aan de slag gegaan uit nieuwsgierigheid naar de 

uitkomst. Ik heb mijn best gedaan dit zo eerlijk mogelijk te doen. En na al het onderzoek, hierboven 

beschreven, denk ik dat ik kan zeggen: “Nee, de veronderstelling is niet waar.” 

 

Albert Allema 
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