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Managementsamenvatting  
 
Ontwikkeling toegepaste systematiek 
 
- In het wetsvoorstel Wet Dieren is opgenomen, dat het verboden is dieren te houden, die niet 

behoren tot bij of krachtens Algemene Maatregel van Bestuur aangewezen diersoorten of 
diercategorieën. Ingegeven door een recent door het Europese Hof van Justitie gewezen Andibel 
arrest (Arrest C-219/07, 19 juni 2008) dient het aanwijzen van deze diersoorten te zijn gebaseerd 
op objectieve, met betrekking tot houders niet-discriminatoire criteria. Burgers, bedrijven of 
organisaties, die diersoorten op de positieflijst geplaatst willen zien, of juist van de positieflijst willen 
laten verwijderen, dienen de mogelijkheid te krijgen juridische middelen in te zetten om hun 
beoogde doel te bereiken. In een juridische procedure is het nodig, dat de minister voldoende 
objectieve handvatten heeft om te kunnen onderbouwen waarom de ene diersoort wel en de 
andere niet op de positieflijst staat. 

 
- Om hieraan te kunnen voldoen, heeft Livestock Research van Wageningen UR in opdracht van het 

Ministerie van EL&I in een eerdere studie een systematiek ontwikkeld voor het opstellen van een 
Positieflijst voor in eerste instantie zoogdieren. Voor verdere details van deze systematiek wordt 
verwezen naar Ipema et al. (2010). 

 
- Vervolgens heeft EL&I gevraagd om zoveel mogelijk diersoorten van de huidige RDA Positieflijst 

(RDA 2006/10, 2006) door middel van een quick scan met als basis de eerder ontwikkelde 
systematiek te screenen. Dit met als doel om op relatief korte termijn tot een positieflijst voor 
zoogdieren te kunnen komen, waarbij diersoorten die grote welzijnsrisico’s lopen bij het houden 
door particulieren niet op de lijst worden geplaatst Hierbij is in het literatuuronderzoek niet getracht 
een compleet beeld van de gedragsbehoeftes onder natuurlijke omstandigheden te krijgen, maar is 
het zoekproces vooral gericht op bevindingen die een hoge gedragsbehoefte (2 of 3 op de schaal 
van 1-3) scoren. Alleen deze hoog scorende bevindingen zijn vervolgens in een database 
vastgelegd. Aangenomen is, dat de hoge gedragsbehoeftes potentieel ook tot welzijnsrisico’s 
onder houderij omstandigheden kunnen leiden. 

 
- Een complicatie hierbij is, dat voor diersoorten waarvan weinig informatie beschikbaar is, ten 

onrechte geconcludeerd zou kunnen worden, dat deze geen hoog scorende gedragsbehoeftes 
hebben. Om een beeld te krijgen van dit risico is voor alle diersoorten een inschatting gemaakt van 
de hoeveelheid beschikbare wetenschappelijke informatie. Dit is gedaan door voor elke diersoort 
het aantal hits in via internet toegankelijke zoekprogramma’s Scopus en Google Scolar vast te 
leggen; daarnaast is het aantal woorden dat in de Engelstalige versie van Wikipedia aan de 
betreffend diersoort wordt gewijd, geteld. Hieruit wordt op een schaal van 0-1 het informatierisico 
bepaald. Het informatierisico is groot als er weinig wetenschappelijke informatie beschikbaar is. 
Voor diersoorten met een te groot informatierisico is aangenomen dat de informatie over de 
natuurlijke gedragsbehoeftes onvolledig en dus onbetrouwbaar is. Deze diersoorten zijn in de 
verdere beoordeling dan ook buiten beschouwing gelaten.  

 
 
Conclusies 
 
- Uit de ervaringen, die tot nog toe zijn opgedaan, kan worden afgeleid dat de ontwikkelde 

systematiek lijkt te kunnen werken. Er dient echter te worden vastgesteld, dat de systematiek nog 
niet in de volle breedte is getoetst. Met name de beoordeling van het welzijnsrisico in de 
normomgeving is nu nog rechtstreeks vertaald uit de hoog scorende gedragsbehoeftes onder 
natuurlijke omstandigheden.  

 
- Verder is in het huidige onderzoek de systematiek in een vereenvoudigde vorm doorgevoerd als 

een quick scan met een daarbij behorende foutenmarge. Dat impliceert dat het per diersoort geen 
volledig beeld geeft van de natuurlijke gedragsbehoeftes en er dus alleen maar gesproken kan 
worden van potentiële welzijnsrisico’s. Op basis daarvan is wel een grove indeling van de 
diersoorten gemaakt. 
• Van de 217 zoogdiersoorten waarmee in het onderzoek is begonnen, kon voor 117 geen advies 

gegeven worden door gebrek aan informatie.  
• De overige 100 diersoorten zijn verder beoordeeld: 



� Bij 21 diersoorten zijn 3 of meer hoge gedragsbehoeftes vastgesteld, wat in dit stadium 
reeds aanleiding geeft voor een negatief advies voor plaatsing op een positieflijst; 

� Voor 11 diersoorten is geen enkele hoge gedragsbehoefte gescoord; hiervoor zou in 
principe nu al een positief advies voor plaatsing op de positieflijst kunnen worden gegeven; 

� Voor 12 diersoorten zijn de gedragsbehoeftes geen belemmering voor een positief advies, 
echter voor deze diersoorten zijn de huisvestingseisen (ruimte) groter dan waarin door de 
normomgeving kan worden voorzien; 

� De overige 56 diersoorten hebben één of twee hoog scorende gedragsbehoeftes. Bij 24 
van deze diersoorten kan de normomgeving wel voldoen aan de huisvestingseisen; bij de 
overige 32 diersoorten is dat niet het geval.  

 
- Bij de analyse van de natuurlijke gedragsbehoeftes is vastgesteld dat grote verschillen tussen 

verwante soorten kunnen voorkomen en dat het vanuit dat oogpunt ook moeilijk is om de 
gedragsbehoeftes en daaruit afgeleide welzijnsrisico’s algemeen toepasbaar te verklaren voor 
groepen (genera, families) van bepaalde diersoorten. Hiermee zal rekening moeten worden 
gehouden bij het gebruik van gidsdieren. 

 
 

Aanbevelingen 
 
- Systematiek 

1. Geconcludeerd wordt, dat de ontwikkelde systematiek kan werken. Door de vereenvoudigde 
vorm, waarin deze nu is toegepast, is het natuurlijke gedragsspectrum per diersoort echter 
niet compleet geïnventariseerd. Aanbevolen wordt om de systematiek in de volle breedte door 
te voeren en te toetsen. 

2. Met name de beoordeling van het welzijnsrisico in de normomgeving is tot nog toe 
rechtstreeks afgeleid uit de hoog scorende gedragsbehoeftes onder natuurlijke 
omstandigheden. Eerdere aanbevelingen (Ipema et al., 2010) om daarbij naast een database 
met informatie over het natuurlijk gedrag ook een database met informatie over het gedrag 
onder houderijomstandigheden te betrekken blijven onverminderd van kracht. Dit geldt ook 
voor de aanbeveling om … een breed samengestelde commissie van deskundigen in te 
stellen, die vanuit een divers en representatief ethisch/ maatschappelijk perspectief op basis 
van de aangeleverde informatie over welzijnsrisico’s beslist over de toelaatbaarheid van 
dieren voor particuliere houderij en plaatsing op de Positieflijst. 

   
- Diersoorten 

3. Op basis van de uitgevoerde quick scan wordt voor een aantal diersoorten (21) nu al 
aangegeven dat deze hoge scores hebben voor drie of meer gedragsbehoeftes en daarom 
niet voor plaatsing op de positieflijst in aanmerking komen. Vanwege de onnauwkeurigheden 
die mogelijk zijn ontstaan als gevolg van de quick scan, wordt voor de diersoorten die minder 
dan drie hoog scorende gedragsbehoeftes hebben en waarbij de normomgeving voldoet aan 
de huisvestingseisen aanbevolen om de systematiek in de volle breedte door te voeren. Dit 
betreft in principe 35 diersoorten (tabellen 5 en 8). 

4. Als aanvulling op de voorgaande aanbeveling om voor 35 diersoorten de welzijnsrisico 
beoordeling te verbreden, wordt geadviseerd om eerst in overleg met deskundigen en 
stakeholders vast te stellen voor welke van deze diersoorten dit het meest relevant is.  

5. Vastgesteld is, dat er grote verschillen in de natuurlijke gedragsbehoeftes tussen verwante 
soorten kunnen voorkomen. Aanbevolen wordt om voor diersoorten behorende tot een groep 
(genus, familie), waarvoor een gidssoort is beoordeeld, een procedure te ontwikkelen op basis 
waarvan per diersoort kan worden vastgesteld of hiervoor de ontwikkelde systematiek in z’n 
geheel of in een verkorte vorm kan worden doorgevoerd.  

 
- Normomgeving 

6. In de huidige systematiek is een normomgeving gedefinieerd, waaraan de huisvestingseisen 
van de diersoort (gebaseerd op dierentuinnormen) worden getoetst. Deze normomgeving is 
afgeleid van de ruimte, die in een gemiddeld rijtjeshuis aan één of twee exemplaren van de 
diersoort beschikbaar kan worden gesteld. In het onderzoek is gebleken, dat bij 44 van de 
beoordeelde diersoorten de huisvestingseisen (ruimte) groter zijn dan waaraan in de 
normomgeving kan worden voldaan. Veel particulieren zullen meer ruimte aan de dieren 
beschikbaar kunnen stellen dan waarvan in de normomgeving wordt uitgegaan. Gezien de te 



verwachten maatschappelijk discussie wordt aanbevolen om na te gaan wat de mogelijkheden 
en consequenties (kosten, handhaafbaarheid) zijn om op basis van een ontheffing of 
vergunning toch het houden van diersoorten, die meer ruimte nodig hebben dan de 
normomgeving, toe te staan. Uitgangspunt moet dan zijn, dat een houder kan aantonen te 
kunnen voldoen aan de door de diersoort te stellen huisvestingseisen.  

 
Overige 

7. Van veel diersoorten bestaat een wilde en een gedomesticeerde of kweek- vorm. Soms ook 
weer een verwilderde vorm. De naamgeving is in veel gevallen onduidelijk, variabel en 
verwarrend. Aanbevolen wordt om in het vervolg bij diersoorten, waarvoor een brede 
screening voor toelating op de positieflijst wordt uitgevoerd, onderscheid te maken tussen de 
wilde en gedomesticeerde of kweek- vorm. In overleg met stakeholders en deskundigen zal 
moeten worden vastgesteld voor welke diersoorten dit relevant is.  
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

In het wetsvoorstel Wet Dieren is opgenomen dat het verboden is dieren te houden die niet behoren 
tot bij of krachtens Algemene Maatregel van Bestuur aangewezen diersoorten of diercategorieën.  
Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft Wageningen UR 
Livestock Research in 2009 verzocht om een systematiek te ontwikkelen, waarmee op een 
transparante wijze een oordeel kon worden gevormd of een diersoort door een particulier in een 
bepaalde normomgeving kan worden gehouden. Hierbij zijn criteria ontwikkeld op basis waarvan een 
oordeel kan worden gegeven over het welzijn van dieren onder gehouden omstandigheden. Een 
belangrijk uitgangspunt van de systematiek is een wetenschappelijke inventarisatie van de 
gedragsbehoeftes van de diersoort in haar natuurlijke omgeving. In een volgende stap wordt deze 
informatie gebruikt voor het inschatten van welzijnsrisico’s voor de diersoort onder bepaalde houderij-
omstandigheden.  
De ontwikkeling van de systematiek (Ipema et al., 2010) heeft plaatsgevonden met behulp van een 
beperkt aantal diersoorten van een eerder door de RDA opgestelde Positieflijst voor zoogdieren (RDA 
2006/10, 2006). EL&I heeft echter de wens om voor (nagenoeg) alle zoogdiersoorten van de RDA 
positieflijst voor zoogdieren de mogelijkheden voor plaatsing op de Positieflijst te beoordelen.  

1.2 Opdracht 

EL&I heeft WUR Livestock Research verzocht om op basis van een quick scan de hoog scorende 
natuurlijke gedragsbehoeftes van zoogdieren, die behoren tot de zoogdiercategorieën op de huidige 
RDA Positieflijst (RDA 2006/10, 2006), in kaart te brengen. Aanvullend werd verzocht om vanuit het 
onderzoek een eerste risico-inschatting te geven voor het houden van de diersoort door een particulier 
onder vooraf gedefinieerde houderij-omstandigheden.   
 
Hierop heeft WUR Livestock Research op basis van de in 2009 ontwikkelde systematiek per diersoort 
in wetenschappelijke bronnen gezocht naar die natuurlijke gedragsbehoeftes die een hoog belang 
scoren. Alleen deze hoog scorende behoeftes worden vastgelegd. In de opdracht was verder 
opgenomen dat diersoorten van de RDA Positieflijst, die worden vermeld in de Bijlage van artikel 2 
van het Besluit aanwijzing voor productie te houden dieren of in bijlage I van CITES niet in de 
screening behoefden te worden opgenomen.  
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2 Materiaal en methoden 

2.1 De RDA Positieflijst en gebruik gidsdieren 

Het onderzoek heeft zich gericht op de zoogdieren uit het RDA Advies 2006/10 – Positieflijsten (RDA 
2006/10, 2006). Op deze lijst staan 81 zoogdiercategorieën waarbij 39 op soort – , 35 op genus – en 7 
op (sub)familie – niveau (bijlage 1). De door WUR ontwikkelde systematiek (Ipema et al., 2010) gaat in 
principe uit van een beoordeling op soortniveau. Binnen de te screenen (sub)families varieert het 
aantal diersoorten van 6 tot 376, binnen de genera is dit 1 tot 66. Bij onduidelijkheid over de 
taxonomie is Wilson and Reeder (2005) als standaard gebruikt. 
 
Om het geheel enigszins uitvoerbaar te houden, is getracht bij categorieën op genus- of (sub)familie- 
niveau één of meerdere ‘gidsdiersoorten’ binnen de betreffende genera of (sub)families voor de 
screening te gebruiken. In het normale woordgebruik zijn gidssoorten, diersoorten, die kenmerkend 
voor een omgeving of habitat zijn. In de context van dit onderzoek wordt de term gidssoort gebruikt als 
een diersoort kenmerkend is voor een groep diersoorten die binnen een zelfde taxonomische groep 
(familie of genus) vallen en vergelijkbare aanpassingen aan hun omgeving hebben. Zo staat 
bijvoorbeeld de huisspitsmuis voor alle spitsmuizen, die op een vergelijkbare manier en met 
vergelijkbare aanpassingen aan hun omgeving overleven en reproduceren. Wanneer binnen een 
taxonomische groep meer subgroepen met verschillende aanpassingen aan de omgeving te 
onderscheiden zijn, moeten een zelfde aantal gidssoorten gekozen worden, die kenmerkend zijn voor 
die subgroepen.  
Het opsporen van gidsdiersoorten betekent in het kort dat binnen een stamboom gezocht wordt naar 
dieren die wat betreft leven en doen en laten en hun omgeving en hun aanpassingen daaraan sterk op 
elkaar lijken. Daarnaast kan er nog een groep zijn waarvan te weinig informatie beschikbaar is. 
 
In een aantal gevallen werden diersoorten behorende tot een categorie vermeld op de RDA 
Positieflijst buiten de screening gehouden. Dit betrof diersoorten vermeld in de Bijlage van artikel 2 
van het Besluit aanwijzing voor productie te houden dieren of in bijlage I van CITES.  

2.2 Verzamelen en beoordelen informatie natuurlijke gedragsbehoeftes 

Het verzamelen en invoeren van informatie over de natuurlijke gedragsbehoeftes van de diersoorten 
werd uitgevoerd door 8 medewerkers met een biologische of ecologische opleiding op universitair of 
hbo niveau. Deze medewerkers werden vanuit de projectleiding geïnstrueerd over de wijze waarop de 
wetenschappelijke literatuur moest worden gescreend. Wanneer weinig wetenschappelijke literatuur 
beschikbaar was, kon ook gezocht worden naar informatie in encyclopedieën (Grzimek, 2003; Nowak, 
1999; Wilson et al, 2009) en betrouwbare bronnen op internet (Animal Diversity Web, 2010; 
Mammalian Species; 2010; Wikipedia, 2010). De criteria, waarin de gedragsbehoeften zijn ingedeeld, 
worden hierna kort toegelicht.  
 
Ruimtebehoeften 
De ruimtebehoeften van het dier worden geschat op grond van bewegingen in de ruimte, die de 
diersoort tijdens zijn leven maakt. De ruimtebehoeften worden klein geacht, als het dier weinig of geen 
eisen aan zijn beweging in de omgeving stelt, ofwel daar weinig van afhankelijk is. De 
ruimtebehoeften worden groot geacht, als de diersoort zeer afhankelijk is van specifiek ruimtelijk 
gedrag in de omgeving, bijv. door een sterke specialisatie met betrekking tot migratie en daardoor 
hoge eisen stelt aan zijn omgeving.  
 
Tijdbehoeften 
De tijdbehoeften van de diersoort worden geschat op grond van gedragsveranderingen in relatie met 
het bioritme. De tijdbehoeften worden klein geacht als de diersoort weinig of geen gedragseisen met 
betrekking tot tijd stelt, ofwel daar weinig van afhankelijk is. De tijdbehoeften worden groot geacht als 
de diersoort zeer afhankelijk is van specifieke tijdsaspecten van de omgeving, bijv. door een sterke 
specialisatie in de dier-tijd interactie of ritmes, en daardoor hoge eisen stelt. Rustgedrag (tijd 
doorbrengen) is nodig om een dier in de loop van de tijd goed te laten functioneren.  
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Stofwisselingsbehoeften 
De stofwisselingsbehoeften van de diersoort worden o.a. geschat op grond van gedragsveranderingen 
in relatie met voedselzoeken, voedselopname en de verwerking van voedsel. De 
stofwisselingsbehoeften worden klein geacht als de diersoort weinig of geen gedragseisen met 
betrekking tot voedsel stelt, ofwel daar weinig van afhankelijk is. De stofwisselingsbehoeften worden 
groot geacht als de diersoort zeer afhankelijk is van specifieke voedselaspecten van de omgeving, 
bijv. door een sterke specialisatie in de dier-voedsel interactie en daardoor hoge eisen stelt. 
 
Schuilbehoeften 
De schuilbehoeften van de diersoort worden geschat op grond van gedragsveranderingen in relatie 
met vijanden, weersveranderingen, etc. De schuilbehoeften worden klein geacht als de diersoort 
weinig of geen gedragseisen met betrekking tot schuilen stelt, ofwel daar weinig van afhankelijk is. De 
schuilbehoeften worden groot geacht als de diersoort zeer afhankelijk is van specifieke schuilaspecten 
van de omgeving, bijv. door een sterke specialisatie in schuilen, bijv. nestbouw, en daardoor hoge 
eisen stelt.  
 
Voortplantingsbehoeften 
De voortplantingsbehoeften van de diersoort worden geschat op grond van seksuele interacties en 
ouder- en zorggedrag binnen de soort. De voortplantingsbehoeften worden klein geacht als de 
diersoort weinig of geen eisen aan seksueel en ouderlijk gedrag stelt, ofwel daar weinig van 
afhankelijk is. De voortplantingsbehoeften worden groot geacht als de diersoort zeer afhankelijk is van 
specifieke aspecten van de voortplanting, bijv. door een sterke specialisatie als strikte monogamie met 
een altijd aanwezige levenspartner en daardoor hoge eisen stelt aan zijn voortplantingsaspecten.  
 
Lichaamsbehoeften 
De lichaamsbehoeften van de diersoort worden geschat op grond van gedragsveranderingen in relatie 
met het in stand houden van het eigen lijf. Het vertoont overeenkomsten met Schuilbehoeften. De 
lichaamsbehoeften worden klein geacht als de diersoort weinig of geen gedragseisen met betrekking 
tot het lichaam (poetsen, temperatuur) stelt, ofwel daar weinig van afhankelijk is. De 
lichaamsbehoeften worden groot geacht als de diersoort zeer afhankelijk is van specifieke 
lichaamsbehoeften, bijv. door een sterke afhankelijk van onderhoud van de vacht voor bijvoorbeeld 
waterdichtheid, en daardoor hoge eisen stelt.  
 
Sociale behoeften 
De sociale behoeften van de diersoort worden geschat op grond van gedragsveranderingen in relatie 
met soortgenoten en eventueel individuen van andere soorten. De sociale behoeften worden klein 
geacht als de diersoort weinig of geen gedragseisen met betrekking tot soortgenoten (bv. 
groepsgedrag) stelt, ofwel daar weinig van afhankelijk is. De sociale behoeften worden groot geacht 
als de diersoort zeer afhankelijk is van specifieke soortgenoten, bijv. door een sterke afhankelijkheid 
van een groep voor overleving, en daardoor hoge eisen stelt.  
 
Informatiebehoeften 
De informatiebehoeften van de diersoort worden geschat op grond van gedragsveranderingen in 
relatie tot de omgeving. De informatiebehoeften worden klein geacht als de diersoort weinig of geen 
gedragseisen met betrekking tot informatie (bv. markeren, vocale communicatie of spelgedrag) stelt, 
ofwel daar weinig van afhankelijk is. De informatie behoeften worden groot geacht als de diersoort 
zeer afhankelijk is van specifieke gedragingen met betrekking tot informatie verzamelen of 
communicatie, bijv. door een sterke afhankelijkheid van informatie en communicatie voor overleving, 
en daardoor hoge eisen stelt.  
 
Overige behoeften  
Beschrijft die behoeften, die passen bij gedragingen en interacties tussen gedrag en omgeving, die 
niet direct kunnen worden ingedeeld bij één van de eerder genoemde criteria.  
Voor een uitgebreidere beschrijving van deze criteria wordt verwezen naar Ipema et al. ( 2010). 
Zoals eerder aangegeven, wordt in dit onderzoek per diersoort vooral gezocht naar gedragscriteria die 
een hoge behoefte scoren. In de gebruikte systematiek wordt een lage gedragsbehoefte gescoord als 
een 1, een gemiddelde gedragsbehoefte als een 2 en een hoge gedragsbehoefte als een 3. Bij het 
zoeken naar de hoge gedragsbehoefte gaat het in principe alleen om scores van 3. Bij twijfel is ook 
een gedragsbehoefte van een gemiddelde sterkte (2) in de database opgenomen. Meer algemeen 
stellen we dat dieren, die zich gemakkelijk aan een andere/gehouden omgeving aanpassen lage 



Rapport 408 

4 
 

gedragsbehoeftes hebben; dieren, die zich moeilijk aan een andere omgeving/gehouden omgeving 
aanpassen hebben hoge gedragsbehoeftes (Ipema et al., 2010).  
 
In de praktijk is rekening gehouden met alle gedragsaspecten uit de literatuur, waaruit blijkt dat dieren 
weinig eisen stellen en/of zich gemakkelijk aanpassen of juist hoge eisen stellen en/of zich moeilijk 
aanpassen. Daarbij is in de beschrijvingen nagegaan of de auteur woorden in de overtreffende trap 
gebruikt om aan te geven dat een aspect van gedrag en/of omgeving belangrijk is voor een dier, zoals 
extreem aangepast aan, het dier kan alleen maar overleven als, etc. Sociale aspecten, als extreem 
solitair zoals bij spitsmuizen, of extreem sociaal met bijvoorbeeld afhankelijkheid van een 
familiegroep, geven hoge scores op sociale gedragsbehoefte. Naast deze kenmerken zijn aanvullend 
de gedragsbehoeften die te maken hebben met nachtelijk gedrag (genetkatten), winterslaap (sommige 
tenrecs en prairiehonden moeten een winterslaap hebben), speciale gedragingen (vliegende 
eekhoorns), extreme migratie, eveneens gescoord als hoge gedragsbehoeften. Dergelijke kenmerken 
duiden vaak op een sterke aanpassing aan de omgeving en een verminderde flexibiliteit en kunnen 
een belangrijke rol spelen bij de aanpassing van een diersoort aan de normomgeving zoals 
beschreven in dit rapport. 
De verzamelde bevindingen werden nog eens op consistentie gecontroleerd alvorens deze werden 
ingevoerd in de database. Daarbij zijn alleen die items toegelaten, waarvan verondersteld kon worden 
dat het minimaal een gemiddelde gedragsbehoefte representeerde (2-en en 3-en). Deze bevindingen 
werden in de database vastgelegd bij verschillende criteria en subcriteria voor gedragsbehoeftes, 
zoals beschreven in Ipema et al. (2010). 
 
Tenslotte werd de grootte van het belang van een bevinding voor het natuurlijke gedrag van een dier 
nog eens door 3 deskundigen (universitaire opleiding gedragsbiologie of ecologie) gescoord en 
daarmee definitief vastgelegd. In deze fase kunnen lage gedragsbehoefte (1) gemiddelde 
gedragsbehoeftes (2) en hoge gedragsbehoefte (3) gescoord worden met een sterke bias naar 3-en 
gebaseerd op de hier gebruikte systematiek. Uit de scores van de deskundigen voor de verschillende 
bevindingen bij een subcriterium werd in de database een gemiddelde behoeftescore berekend. 
Vervolgens werd de score van het hoogst scorend subcriterium, indien aanwezig en boven 2,5, tot de 
score van het criterium (=gedragsbehoefte) gemaakt (minimaal 2 experts scoren een 3). 

2.3 Risicobeoordeling voor welzijn onder houderij-omstandigheden bij een particulier 

Informatierisico 
 
Bij het bepalen van het welzijnsrisico is in eerste instantie van belang na te gaan of er voldoende 
wetenschappelijke informatie beschikbaar is over een diersoort. Pas als dat het geval is, kan worden 
geconcludeerd dat de quick scan, waarin alleen is gezocht naar de hoog scorende gedragsbehoeftes, 
voldoende compleet is. Daarom is een schatting van de beschikbare wetenschappelijk informatie 
gemaakt. Naarmate er minder informatie is, is het risico dat de quick scan niet betrouwbaar is groter. 
Dit zogenaamde informatierisico is bepaald door de ‘informatie dichtheid’ op internet te bepalen. Voor 
iedere te screenen diersoort is daartoe het aantal hits (literatuurreferenties) vastgesteld met twee 
zoekprogramma’s t.w. Scopus en Google Scolar. Zoals aangegeven in 2.1.1, is wanneer in 
wetenschappelijke bronnen weinig informatie over een diersoort werd gevonden, aanvullend ook 
gebruik gemaakt van encyclopedieën. Om dit ook in de bepaling van de informatiedichtheid te kunnen 
opnemen is de omvang van de informatie over iedere gescreende diersoort in de Engelstalige versie 
van de internet encyclopedie Wikipedia bepaald. Deze omvang is uitgedrukt in het aantal woorden dat 
aan de betreffende diersoort in deze encyclopedie wordt besteed.   
 
Voor het bepalen van het aantal hits in SCOPUS bestaat het zoekprofiel uit: 

1. de zoektermen <‘wetenschappelijke naam diersoort’ AND behaviour> 
2. waarbij zoektermen zijn gezocht in <Article Title, Abstract, Keywords> 
3. en waarbij het zoeken is beperkt tot ‘Subject Area’ <Life Sciences>. 

 
Voor het bepalen van het aantal hits in Google Scolar bestaat het zoekprofiel uit: 

1. de zoektermen <‘ wetenschappelijke naam diersoort’, behaviour> 
2. waarbij zoektermen <overal in het artikel> zijn gezocht  
3. en waarbij het zoeken is beperkt tot artikelen <met een samenvatting> 
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Via een berekening, gebruik makend van de Scopus en de Google Scolar hits en het aantal woorden 
in Wikipedia, is per diersoort een score voor de beschikbare wetenschappelijke informatie gemaakt. 
Deze score is vervolgens geschaald tussen 0 en 1, waarbij veel informatie leidt tot een laag 
informatierisico en weinig informatie tot een hoog informatierisico. De zo verkregen informatierisico’s 
van Scopus, Google Scolar en Wikipedia zijn gemiddeld om te komen tot één maat voor het 
informatierisico. Aangenomen is dat er voldoende informatie voor een betrouwbare schatting van het 
welzijnsrisico gemaakt kan worden als het informatierisico kleiner is dan 0.60 op de schaal van 0 tot 1. 
Dit komt neer op 2 of meer publicaties in Scopus, meer dan ca. 100 publicaties in Google Scolar en 
meer dan ca. 250 woorden in Wikipedia. 
 
Welzijnsrisico 
 
Vervolgens is van de diersoorten, waarvan het informatierisico kleiner is dan 0.60 een inschatting voor 
het welzijnsrisico gemaakt. In de systematiek zoals beschreven in Ipema et al. (2010) wordt 
voorgesteld hierbij ook wetenschappelijke informatie over het gedrag onder houderij-omstandigheden 
en/of door stakeholders te betrekken. Deze stap is hier echter nog niet doorgevoerd. Er is voor 
gekozen om per diersoort gedragsbehoeften, die gemiddeld hoger dan 2.5 hebben gescoord als een 
potentieel ‘Welzijnsrisico’ te beschouwen. De grens van 2.5 is hier gekozen omdat dan in elk geval 
twee van de drie gedragsbehoefte deskundigen hebben aangegeven het betreffende criterium zeer 
belangrijk (gedragsbehoefte score 3 op de schaal van 1 tot 3) te vinden voor de diersoort.  
In de quick scan zijn op deze wijze de scores voor de gedragsbehoeftes per gedragscriterium 
omgezet in scores voor de welzijnsrisico’s.  
 
Ruimterisico 
 
Tenslotte is ook de ruimte die een houder aan de te houden diersoort beschikbaar kan stellen van 
belang voor het uiteindelijke welzijnsrisico. Richtlijnen voor de ruimte, die een diersoort nodig heeft om 
in haar natuurlijke gedragbehoeftes te kunnen voorzien, zijn voor verschillende diersoorten 
overgenomen uit de Oostenrijkse wetgeving voor dierentuinen (Bundesrecht:2. 
Tierhaltungsverordenung Österreich, 2007). Deze richtlijnen hebben betrekking op de ruimte (in m2), 
die zowel binnen als buiten minimaal beschikbaar moet zijn. Voor de diersoorten waarvan deze 
ruimte-informatie beschikbaar was, bleken deze huisvestingsnormen (in m2) een sterke relatie te 
hebben met de lichaamslengtes van diersoorten. Voor de meeste diersoorten zijn de lichaamslengtes 
af te leiden uit de beschikbare literatuur (Jones, 2009). Met gebruik van de vastgestelde relatie tussen 
lichaamslengte en huisvestingsnormen zijn ook voor de diersoorten die niet in de Oostenrijkse 
wetgeving zijn opgenomen, minimale huisvestingseisen (in m2) voor buiten en binnen geschat. In de 
verdere analyse worden deze geschatte huisvestingseisen vergeleken met de normomgeving zoals 
gedefinieerd in Ipema et al. (2010). Daarin wordt voor de normomgeving uitgegaan van een rijtjeshuis 
waarbij men binnenshuis 15 m2 en buitenshuis 30 m2 beschikbaar kan stellen aan één of twee 
exemplaren van de betrokken diersoort.  
 
Resultaat 
 
Als eindresultaat wordt een lijst opgeleverd waarin alleen diersoorten zijn opgenomen waarvan 
vastgesteld is dat er voldoende informatie beschikbaar is voor een betrouwbare inschatting van de 
welzijnsrisico’s. In deze lijst worden de dieren gerangschikt volgens: 

- oplopend aantal gedragscriteria 
- oplopende normen voor de minimale buiten- en/of binnenruimte  

Uit deze lijst worden diersoorten gegroepeerd met daarbij adviezen, die kunnen inhouden: 
- geen bezwaar tegen plaatsing op een Positieflijst omdat er geen hoge gedragsbehoeftes zijn 

gevonden en de normomgeving voldoet aan huisvestingseisen; 
- wel bezwaar tegen plaatsing op de Positieflijst omdat er drie of meer hoge gedragsbehoeftes 

zijn gevonden; 
- nadere beoordeling alvorens definitief advies, omdat normomgeving niet voldoet aan 

huisvestingseisen; 
- verbrede beoordeling alvorens definitief advies, omdat er één of twee hoge gedragsbehoeftes 

zijn;  
- verbrede beoordeling alvorens definitief advies omdat er één of twee hoge gedragsbehoeftes 

zijn en de normomgeving niet voldoet aan huisvestingseisen. 
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Met verbrede beoordeling wordt bedoeld dat een definitief advies wordt gegeven op grond van een 
welzijnsrisico beoordeling, waarin ook zo veel mogelijk informatie over het gedrag van de diersoort 
onder houderij-omstandigheden wordt betrokken. Consultatie van stakeholders zal daarvan een 
belangrijk onderdeel moeten zijn. 
 
De informatie die voor de beoordeling van een diersoort is gebruikt, is samengevat in factsheets. Een 
factsheet bevat: 

1. de naam van de diersoort; de genus en familie waartoe het behoort; 
2. opmerkingen: o.a. wordt hier aangegeven of betreffende dier gidsdier is 
3. kenmerken van het dier, zoals gewicht, lengte etc. (Jones et al., 2009); 
4. geschatte huisvestingseisen; 
5. de criteria (subcriteria) die hebben geleid tot hoge scores voor natuurlijke gedragsbehoefte en 

de daaruit afgeleide welzijnsrisico’s met de daarbij de bevindingen waarop de scores 
betrekking hebben; 

6. informatie over beschikbaarheid wetenschappelijke literatuur, gebaseerd op het aantal hits in 
SCOPUS en Google Scolar en het aantal woorden in Wikipedia. 
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3 Resultaten 

3.1 Informatierisico gescreende diersoorten 

In totaal zijn 217 diersoorten in de screening opgenomen. Eerst is nagegaan van welke diersoorten 
voldoende informatie beschikbaar was. Daarvoor is per diersoort op basis van het aantal hits in 
Google Scolar en Scopus en het aantal woorden in Wikipedia een informatierisico berekend. In Figuur 
1 is de hoeveelheid informatie per bron uitgezet tegen het berekende informatierisico.  
 

 
Figuur 1  Het aantal hits in Google Scolar, Scopus en woorden in Wikipedia per diersoort uitgezet 
 tegen het informatierisico. 
 
Uit afbeelding 1 blijkt dat op het binnen Wageningen UR via internet toegankelijke wetenschappelijke 
zoekprogramma Scopus voor vrij veel diersoorten weinig of geen relevante wetenschappelijk 
informatie (1 of geen hits) beschikbaar is. Daarbij dient opgemerkt te worden dat in Scopus alleen in 
titel, samenvatting en trefwoorden op de zoektermen ‘wetenschappelijke naam diersoort’ en 
‘behaviour’ is gezocht. Het maximale aantal hits in Scopus was 261 voor Mus Musculus (Tamme 
muis). In het vrij op internet toegankelijke wetenschappelijke zoekprogramma Google Scolar is overal 
in het gehele artikel gezocht op deze zoektermen, waardoor het aantal hits hier over het algemeen 
veel groter is. Op één diersoort na is van alle diersoorten informatie in Google Scolar gevonden. Het 
aantal hits liep op tot maximaal 19500 eveneens voor Mus Musculus (Tamme muis). Ook in de 
Engelstalige Wikipedia is van bijna alle diersoorten informatie gevonden; het aantal woorden dat hierin 
aan een diersoort werd gewijd varieerde van 20 tot bijna 9000 (voor Canis lupus familiaris – 
Huishond). 
Om verder in de screening te worden opgenomen is als uitgangspunt gekozen dat het informatierisico 
kleiner of gelijk aan 0,60 moest zijn. Dat komt ongeveer neer op meer dan 2 publicaties in Scopus, 
meer dan 100 publicaties in Google Scolar en meer dan 250 woorden in de Engelstalige Wikipedia.  
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In tabel 1 is het aantal diersoorten meteen hoog en laag informatierisico vermeld. 
 
Tabel 1  Verdeling van de gescreende diersoorten 
Informatierisico score Informatierisico Aantal diersoorten 

> 0,60 Hoog 117 
≤ 0,60 Laag 100 
Totaal  217 

 
Van de in totaal 217 gescreende diersoorten zijn er 117 waarvan de Informatierisico score groter dan 
0,60 is, hetgeen betekent dat er onvoldoende wetenschappelijke informatie gevonden is voor een 
definitieve beoordeling. De 117 diersoorten met een te hoog informatierisico (te weinig informatie) zijn 
vermeld in bijlage 2. Van 100 diersoorten is vastgesteld dat er voldoende informatie beschikbaar is 
voor een verdere beoordeling. Alleen deze diersoorten zijn in het vervolg van de analyse opgenomen.  

3.2 Welzijnsrisico en huisvestingsnormen per diersoort 

In bijlage 2 zijn voor de geanalyseerde diersoorten de criteria, waarbij hoge natuurlijke 
gedragsbehoeftes (> 2,5) zijn gevonden en die ook potentiële welzijnsrisico’s met zich meebrengen, 
aangegeven. De diersoorten zijn in deze bijlage eerst gerangschikt naar oplopend aantal criteria met 
hoge gedragsbehoeftes en vervolgens naar de ruimte nodig voor huisvesting, zoals deze gelden voor 
of zijn afgeleid van normen voor dierentuinen.  
Uit de informatie van bijlage 3 is per gedragscriterium het aantal diersoorten met een risicoscore > 2,5 
(potentieel welzijnsrisico) voor het betreffende criterium afgeleid. Een overzicht hiervan is gegeven in 
tabel 2.   
 
Tabel 2  Aantal diersoorten per criterium met score groter dan 2,5. 
Gedragscriterium aantal diersoorten 

waarbij crit. > 2.5 
% van totaal 

Ruimtebehoeften 34 34 
Tijdbehoeften 19 19 
Stofwisselingsbehoeften 16 16 
Schuilbehoeften 18 18 
Voortplantingsbehoeften 10 10 
Lichaamsbehoeften 6 6 
Sociale behoeften 54 54 
Informatiebehoeften 8 8 
Overige behoeften 2 2 
Alle behoeften 100 100 
 
Meer dan de helft (54%) van de diersoorten heeft een hoge score voor het criterium Sociale 
behoeften. Relatief weinig dieren scoren hoog voor Lichaamsbehoeften en Informatiebehoeften.  
 
De verdeling van de diersoorten over het gesommeerde aantal hoog scorende criteria is gegeven in 
tabel 3. 
  
Tabel 3  Aantal hoog (>2,5) scorende criteria per diersoort. 
Aantal gedragscriteria Aantal diersoorten  % van totaal 
0 23 23 
1 22 22 
2 34 34 
3 9 9 
4 10 10 
5 2 2 
Totaal 100 100 
 
Er zijn 23 diersoorten met geen enkel hoog scorend criterium en 22 resp. 34 diersoorten met één of 
twee hoog scorende criteria. 21 diersoorten hebben 3 of meer criteria met hoog scorende behoeften. 
Het gemiddeld aantal gedragscriteria (hoger dan 2.5) per diersoort is 1,67 (2,17 voor diersoorten die 
minstens op 1 gedragscriterium scoren). In bijlage 2 zijn deze diersoorten met geen enkel hoog 
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scorend gedragscriterium niet gearceerd, die met 1 of 2 zijn licht grijs gearceerd en die met 3 of meer 
donker zijn grijs gearceerd. 
 
Voor wat betreft de huisvesting zijn de diersoorten in bijlage 2 in drie categorieën onderscheiden. De 
eerste categorie (niet gearceerd) stelt relatief weinig eisen aan de grootte van de ruimte; als 
bovengrens is 45 m2 genomen zijnde de som van buiten- en binnenruimte van de eerder 
gedefinieerde normomgeving (15 m2 binnen en 30 m2 buiten). Voor de categorie, waarvoor relatief 
veel ruimte nodig is, is als ondergrens 100 m2 (som van binnen- en buitenruimte) aangehouden 
(donker grijs gearceerd). Daartussen zit een categorie met als ondergrens 45 m2 en als bovengrens 
100 m2 (licht grijs gearceerd). Tabel 4 toont de verdeling van de diersoorten over deze drie ruimte 
categorieën.  
 
Tabel 4  Verdeling van de gescreende diersoorten over ruimterisico klassen. 
Ruimte categorie Oppervlakte Aantal diersoorten % van het totaal 

1  0-45 41 41 

2  45-100 10 10 

3 100-800 49 49 

Alle   100 100 

Bij 41% van de diersoorten voldoen de eisen voor de huisvestingsruimte (m2) in dierentuinen aan die 
van de normomgeving. Bij 49% van de diersoorten is meer dan 100 m2 huisvestingsruimte nodig.  
 

3.3 Beoordeling diersoorten voor vervolg adviezen 

Op basis van de gegevens in bijlage 3 zijn de diersoorten ingedeeld in een aantal groepen waarover 
een advies wordt gegeven in verband met plaatsing op de Positieflijst. Deze groepen zijn in de 
volgende tabellen vermeld. 
 
In tabel 5 zijn 11 diersoorten opgenomen waarbij positief geadviseerd kan worden over plaatsing op 
Positieflijst omdat er geen hoge gedragsbehoeftes zijn gevonden en de normomgeving voldoet aan 
huisvestingseisen. 
 
Tabel 5  Diersoorten waarvoor geen bezwaren  zijn tegen plaatsing op Positieflijst  
Species Soort 
Arvicanthis niloticus Koesoegrasrat3 
Callosciurus notatus Zwartneusklappereekhoorn 
Cavia aperea Cavia 
Cricetus cricetus Hamster/Korenwolf1 
Crocidura russula Huisspitsmuis1 3 
Felis catus Huiskat 
Mus musculus Tamme muis2 3 
Mustela putorius furo Fret 
Sciurus carolinensis Grijze eekhoorn 
Sciurus niger Amerikaanse voseekhoorn 
Sorex arcticus Poolspitsmuis3 
1 Diersoort behoort tot beschermde inheemse diersoort en mag daarom niet worden gehouden (Flora- 
en faunawet) 
2  Diersoort behoort tot productie dieren (Besluit aanwijzing voor productie te houden dieren) 
3  Diersoort is in beoordeling opgenomen als gidsdier voor genus of (sub)familie 
   
In tabel 6 zijn 21 diersoorten opgenomen waarbij negatief geadviseerd moet worden over plaatsing op 
Positieflijst omdat er drie of meer hoge gedragsbehoeftes zijn gevonden. Hiervan voldoen de 
huisvestingseisen van 6 diersoorten aan de normomgeving. 
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Tabel 6  Diersoorten met drie of meer hoge gedragsbehoeftes. 
Species Soort 
Alces alces Eland 
Ammotragus lervia Manenschaap 
Camelus dromedarius Dromedaris 
Capreolus capreolus Ree1 
Cynomys ludovicianus Zwartstaartprairiehond 
Equus hemionus Onager 
Equus zebra Bergzebra 
Glis glis Zevenslaper 
Hystrix brachyura Maleis stekelvarken 
Hystrix cristata Gewoon stekelvarken 
Hystrix indica Witstaartstekelvarken 
Lynx lynx Lynx1 
Mungos mungo Zebra mangoest 
Myocastor coypus Beverrat 
Octodon degus Degoe 
Potos flavus Rolstaartbeer 
Prionailurus bengalensis Luipaardkat 
Spermophilus tridecemlineatus Dertienstreep grondeekhoorn 
Suricata suricatta Stokstaartje 
Sus barbatus Baardzwijn 
Tayassu pecari Witlippekari 
1 Diersoort behoort tot beschermde inheemse diersoort en mag daarom niet worden gehouden (Flora- 
en faunawet) 
 
In tabel 7 zijn 12 diersoorten opgenomen waarvoor de normomgeving niet voldoet aan 
huisvestingseisen. Voor deze diersoorten zijn geen hoge gedragsbehoeftes gevonden, maar wel een 
grotere ruimtebehoefte dan 45 m2. 
 
Tabel 7  Diersoorten met geen hoge gedragsbehoeftes, echter met huisvestingseisen die waaraan 
 de normomgeving niet kan voldoen. 
Species Soort 
Bos javanicus Banteng 
Lama glama Lama 
Lama guanicoe Guanaco 
Lama pacos Alpaca 
Macropus agilis Zand wallabi 
Macropus eugenii Tamar wallabi 
Macropus parma Parma wallabi 
Macropus rufogriseus Bennet wallabi 
Odocoileus hemionus Muildierhert 
Ovis ammon Wild schaap 
Ovis canadensis Dikhoornschaap 
Rangifer tarandus Rendier 
 
In tabel 8 zijn 24 diersoorten opgenomen, die voor een bredere beoordeling in aanmerking komen, 
waarbij zo veel mogelijk informatie over het gedrag van de diersoort onder houderij-omstandigheden 
wordt betrokken en tevens stakeholders worden geconsulteerd. Deze diersoorten hebben één of twee 
hoge gedragsbehoeftes; in de normomgeving kan wel worden voldaan aan de huisvestingseisen.
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Tabel 8  Diersoorten met één of twee hoge gedragsbehoeftes en huisvestingseisen waaraan de 
 normomgeving kan voldoen. 
Species Soort 
Aonyx cinerea Dwergotter 
Blarina brevicauda Kortstaartspitsmuis3 
Cricetomys gambianus Gambiahamsterrat 
Cryptotis parva Kortoorspitsmuis3 
Cynictis penicillata Vosmangoest 
Cynomys gunnisoni Rocky-Mountainsprairiehond 
Didelphis virginiana Noord-Amerikaanse opossum 
Erinaceus europaeus Egel1 
Felis chaus Moeraskat 
Genetta genetta Genetkat 
Meriones unguiculatus Gerbil3 
Mesocricetus auratus Goudhamster3 
Micromys minutus Dwergmuis1 
Monodelphis domestica Kortstaartopossum 
Neomys fodiens Waterspitsmuis1 3 
Pachyuromys duprasi Vetstaartgerbil3 
Phodopus campbelli Campbells dwerghamster3 
Psammomys obesus Fat sand rat3 
Rattus norvegicus Bruine rat2 3 
Rhombomys opimus Grote renmuis3 
Sorex araneus Bosspitsmuis1 3 
Sorex palustris Millers waterspitsmuis3 
Tenrec ecaudatus Gewone tenrek 
Tupaia glis Gewone toepaja 
1 Diersoort behoort tot beschermde inheemse diersoort en mag daarom niet worden gehouden (Flora- 
en faunawet) 
2  Diersoort behoort tot productie dieren (Besluit aanwijzing voor productie te houden dieren) 
3  Diersoort is in beoordeling opgenomen als gidsdier voor genus of (sub)familie 
 
In tabel 9 zijn 32 diersoorten opgenomen die één of twee hoge gedragsbehoeftes hebben en op die 
grond voor een verbrede beoordeling in aanmerking zouden komen. Echter, de huisvestingseisen van 
de diersoorten zijn groter dan de normomgeving kan bieden. 
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Tabel 9  Diersoorten met één of twee hoge gedragsbehoeftes, echter met huisvestingseisen 
 waaraan de normomgeving niet kan voldoen. 
Species Soort 
Alces americanus Amerikaanse eland 
Axis axis Axishert 
Axis porcinus Zwijnshert 
Bison bison Bizon 
Bison bonasus Wisent 
Camelus bactrianus Kameel 
Canis lupus familiaris Huishond 
Capra ibex Steenbok 
Capra pyrenaica Spaanse steenbok 
Capra sibirica Siberische steenbok 
Caracal caracal Caracal 
Cervus Nippon Sikahert 
Cynomys leucurus Witstaartprairiehond 
Elaphurus davidianus Pater-Davidshert 
Equus burchelli Burchell's zebra 
Equus kiang Kiang 
Hydropotes inermis Chinese waterree 
Leptailurus serval Serval 
Lynx Canadensis Canadese lynx 
Lynx rufus Rode lynx 
Mazama americana Rood spieshert 
Muntiacus muntjak Muntjak 
Muntiacus reevesi Chinese muntjak 
Nasua narica Witsnuitneusbeer 
Nasua nasua Neusbeer 
Odocoileus virginianus Witstaarthert 
Ovis dalli Dalls schaap 
Pecari tajacu Halsbandpekari 
Rusa timorensis Javaans hert 
Rusa unicolor Sambar 
Trichosurus vulpecula Gewone voskoesoen 
Vicugna vicugna Vicuña 
 

3.4 Factsheets 

Van alle 100 gescreende diersoorten met een laag informatierisico zijn in bijlage 4 factsheets 
beschikbaar. De factsheets bevatten per diersoort onder andere de bevindingen die hebben geleid tot 
scores hoger dan 2,5 voor bepaalde gedragsbehoeftes en die potentiële welzijnsrisico’s onder 
houderij omstandigheden inhouden.  
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4 Discussie  

Door WUR Livestock Research zijn op basis van een quick scan de hoog scorende natuurlijke 
gedragsbehoeftes van zoogdieren, die behoren tot de zoogdiercategorieën op de huidige RDA 
Positieflijst (RDA 2006/10, 2006), in kaart gebracht.  
In totaal is voor 217 diersoorten in literatuur (wetenschappelijke bronnen en encyclopedieën) gezocht 
naar bevindingen waaruit hoge gedragsbehoeftes kunnen worden afgeleid die potentieel kunnen 
leiden tot welzijnsrisico’s bij het houden van de diersoort.  
 
Informatierisico 
Om een betrouwbare risico-inschatting voor een diersoort te kunnen geven is het in de eerste plaats 
noodzakelijk om vast te stellen of er voldoende, vooral wetenschappelijke, informatie beschikbaar is. 
Het aantal bevindingen uit het zoekproces kon hiervoor niet gebruikt worden, omdat alleen 
bevindingen, waaruit een hoog gedragsrisico kan worden afgeleid, zijn vastgelegd. De 
betrouwbaarheid van de risico-inschatting wordt bepaald aan de hand van de hoeveelheid 
gedragsinformatie van een diersoort, waarbij het aantal hits in via internet toegankelijke 
zoekprogramma’s Scopus en Google Scolar en het aantal woorden dat in Wikipedia aan een diersoort 
wordt gewijd, te tellen. Hieruit wordt op een schaal van 0-1 het informatierisico bepaald. Het 
informatierisico is groot als er weinig wetenschappelijke informatie beschikbaar is. Bij 117 van de 217 
gescreende diersoorten is het informatie-risico als ‘hoog’ (te weinig informatie beschikbaar) 
beoordeeld. Voor 100 diersoorten is het informatierisico als ‘laag’ (voldoende informatie beschikbaar) 
beoordeeld en is op basis van de natuurlijke gedragsbehoeftes een beoordeling gegeven voor het 
welzijnsrisico onder houderij-omstandigheden. 
 
Welzijnsrisico 
In dit rapport is op verzoek van EL&I een eerste risico-inschatting gegeven voor het welzijn van een 
diersoort bij het houden door een particulier. De vertaling van gedragsbehoeftes naar welzijnsrisico is 
hier op een ‘technische’ wijze doorgevoerd. Daarbij is er van uitgegaan dat per diersoort alleen de 
criteria, waarbij de natuurlijke gedragsbehoefte gemiddeld hoger dan 2,5 (op een schaal van 1-3) 
scoorden, onder houderij omstandigheden potentiële welzijnsrisico’s met zich meebrengen.  
Het bleek dat meer dan de helft (54%) van de diersoorten een hoge score heeft voor het criterium 
Sociale behoeften. Dit komt overeen met de resultaten van Ipema et al. (2010); ook toen kreeg dit 
criterium gemiddeld over 40 diersoorten de hoogste gedragsbehoefte scores en daarop gebaseerde 
welzijnsrisico scores.  
 
Van de 100 beoordeelde diersoorten hadden er 21 drie of meer hoge gedragsbehoeftes (tabel 6); 
geadviseerd wordt deze diersoorten niet op de Positieflijst te plaatsen. Verder waren er 23 diersoorten 
met geen enkel criterium met een score boven 2,5. Binnen deze groep voldeed voor 11 soorten (tabel 
5) de normomgeving ook aan de huisvestingseisen. De overige 12 soorten zonder hoge 
gedragsbehoeftes (tabel 7) stellen wel hogere eisen aan de ruimte die beschikbaar is voor 
huisvesting. Deze huisvestingseisen zijn per diersoort overgenomen of afgeleid van 
huisvestingsnormen die in Oostenrijk gelden voor dierentuindieren. Verder hadden 22 diersoorten één 
hoog scorend gedragscriterium en 34 soorten twee hoog scorende gedragscriteria. Voor deze in totaal 
56 diersoorten voldoet bij 24 de normomgeving wel aan de huisvestingseisen en bij 32 niet. Omdat de 
analyse is uitgevoerd als quick scan met als consequentie een bepaalde onzekerheid wordt voor de 
diersoorten met geen (11), één of twee (24) hoge gedragsbehoeften en waarvoor tevens de 
normomgeving voldoet aan de huisvestingseisen geadviseerd de beoordeling te verbreden door zowel 
de natuurlijke gedragsbehoeftes compleet in beeld te brengen en ook bij de welzijnsrisico beoordeling 
zo mogelijk wetenschappelijke informatie over het gedrag onder houderij-omstandigheden te 
betrekken.   
 
Reeds in Ipema et al. (2010) werd aanbevolen dat voor het zo objectief mogelijk uitvoeren van een 
risicobeoordeling voor het welzijn een verdere aanvulling van informatie van dieren gehouden onder 
niet-natuurlijke omstandigheden gewenst is. Gesteld werd dat:  
“De inschatting van het welzijnsrisico bij het houden van dieren gaat per definitie mank indien deze 
inschatting is gebaseerd op enkel dierkenmerken of uitsluitend normomstandigheden. De praktijk is 
namelijk vele malen complexer; binnen een diersoort kunnen individuele dieren aanzienlijk verschillen 
en houderij omstandigheden blijken in de praktijk sterk te kunnen variëren, afhankelijk van de 
mogelijkheden en competenties van de houder. Dieren ontlenen hun welzijn juist aan de "match" 
tussen individuele eigenschappen enerzijds en houderij omstandigheden anderzijds. Vaststellen van 
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de "mate van matching" is derhalve van groot belang en zal op een betrouwbare, reproduceerbare 
wijze moeten plaatsvinden, waarbij signalen in het gedrag van dieren in gevangenschap en 
afwijkingen in de gezondheid van grote waarde zijn. Daarbij verdient het de voorkeur om ook deze 
informatie in een database op te slaan waarin deze wordt gerubriceerd in dezelfde (sub)criteria als 
gebruikt voor de informatie over het natuurlijke gedrag. Door koppeling van de databases ‘natuurlijk 
gedrag’ en ‘gedrag in gevangenschap’ kan de welzijnsrisicobeoordeling daarmee objectiever, 
eenvoudiger en transparanter worden”. 
Als voorbeeld voor de koppeling met ervaringen uit de houderij praktijk kan de ongerief analyse voor 
een aantal gezelschapsdieren worden genoemd (Leenstra et al., 2010). Hierin is door 
deskundigen/experts op het gebied van het houden van de geanalyseerde diersoorten een inschatting 
gemaakt van het ongerief. Daarbij is gebruik gemaakt van algemene kennis en zo mogelijk 
wetenschappelijke literatuur over de gehouden dieren. De zoogdieren hond, kat, fret, cavia, overige 
kleine knaagdieren (ratten, muizen, hamsters, gerbils) en chinchilla’s en konijnen zijn in deze ongerief 
analyses opgenomen.  
In onze analyse van de natuurlijke gedragsbehoeftes zijn voor kat, fret en cavia geen hoge scores 
gevonden en zijn daarom ook geen welzijnsrisico’s gescoord. In de ongerief analyse voor deze 
diersoorten worden voornamelijk aan voeding, voortplanting of gezondheid gerelateerde problemen en 
slechts enkele gedragsproblemen genoemd. Voor de hond heeft het criterium Biosociaal gedrag onder 
het trefwoord ‘sociale organisatie’ een hoge score gekregen bij de natuurlijke gedragsbehoeftes. Dat 
dit niet ten onrechte is, blijkt uit de ongerief analyse waar verschillende problemen worden genoemd, 
die aan het gedrag van het dier zijn gerelateerd (sociale isolatie, onvoldoende stimulatie, angst en 
agressie). Bij de kleine knaagdieren (ratten, muizen, goudhamsters en gerbils) wordt in de ongerief 
analyse aangegeven dat deze vrijwel alle schemer- of nachtdieren zijn en overdag rusten. Verstoring 
van het dagnachtritme kan een bron van ongerief zijn; vooral bij de goudhamster wordt opgemerkt dat 
deze, als echt nachtdier, teveel wordt gestoord. In de analyse van de natuurlijke gedragsbehoeftes in 
ons onderzoek vallen voor de goudhamster (Mesocricetus auratus) vooral hoge behoeftes voor het 
criterium Biosociaal gedrag op. In de ongerief analyse wordt verder voor de kleine knaagdieren 
genoemd dat sommige soorten onder houderij omstandigheden gevoelig/kwetsbaar zijn en niet meer 
gehouden zouden moeten worden.  
 
Bij de analyse van de natuurlijke gedragsbehoeftes is in ons onderzoek voor verschillende diersoorten 
die behoren tot genera of (sub)families op de RDA positieflijst geprobeerd gidsdiersoorten te 
gebruiken. Het bleek echter in veel gevallen erg moeilijk om op basis van gidsdieren aan te geven 
welke andere soorten binnen een taxonomisch vergelijkbare groep eisen aan hun omgeving stellen. 
Gebrek aan informatie per soort speelde daarbij de belangrijkste rol. Evenals in de ongeriefanalyse is 
bij de analyse van de natuurlijke gedragsbehoeftes van deze kleine knaagdieren wel vastgesteld dat 
daarin grote verschillen tussen verwante soorten kunnen voorkomen en dat het vanuit dat oogpunt 
ook moeilijk is om de gedragsbehoeftes en daaruit afgeleide welzijnsrisico’s algemeen toepasbaar te 
verklaren voor groepen van bepaalde diersoorten.  
 
In de ongeriefanalyse (Leenstra et al., 2010) is de Chinchilla, waarvan de twee nog in het wild 
voorkomende vormen op de CITES I lijst staan, ook opgenomen. Het betreft hier vormen die volledig 
in gevangenschap zijn gekweekt. Omdat de Chinchilla soorten op de CITES I lijst staan, zijn deze in 
onze analyse niet opgenomen. Overigens kan het voor meer dieren voorkomen dat daarvan 
kweekvormen worden gehouden. Zo wordt ook op een Belgisch equivalent van de positieflijst (NN., 
2010) van drie soorten, Huismuis (Mus Musculus), Bruine rat (Rattus norvegicus) en Chinchilla 
(Chinchilla lanigera), vermeld dat het kweekvormen betreft.  
 
Ruimterisico 
In eerder onderzoek (Ipema et al., 2010) is voor de houderij-omstandigheden onder andere uit gegaan 
van een bepaalde normomgeving. Daarbij is als normomgeving een rijtjeshuis genomen met 
binnenshuis 15 m2 en buitenshuis 30 m2 beschikbaar voor één of twee exemplaren van de diersoort. 
In de analyse zijn de beoordeelde diersoorten op basis van bekende of geschatte eisen aan de 
huisvesting ingedeeld in drie categorieën. De bovengrens voor de eerste categorie komt redelijk 
overeen met de ruimte die in de gedefinieerde normomgeving kan worden geboden n.l. 45 m2 zijnde 
de som van de buiten- en binnenruimte. Voor de categorieën 2 en 3 is veel meer ruimte nodig, 
hetgeen betekent dat er een welzijnsrisico bestaat vanwege gebrek aan ruimte voor huisvesting voor 
een diersoort. Ter discussie staat de vraag in hoeverre in alle gevallen voor toelating van een 
diersoort moet worden vastgehouden aan de normomgeving.  
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5 Conclusies en aanbevelingen 

Conclusies 
 
- Uit de ervaringen, die tot nog toe zijn opgedaan, kan worden afgeleid dat de ontwikkelde 

systematiek lijkt te kunnen werken. Er dient echter te worden vastgesteld, dat de systematiek nog 
niet in de volle breedte is getoetst. Met name de beoordeling van het welzijnsrisico in de 
normomgeving is nu nog rechtstreeks vertaald uit de hoog scorende gedragsbehoeftes onder 
natuurlijke omstandigheden.  

- Verder is in het huidige onderzoek de systematiek in een vereenvoudigde vorm doorgevoerd als 
een quick scan met een daarbij behorende foutenmarge. Dat impliceert dat het per diersoort geen 
volledig beeld geeft van de natuurlijke gedragsbehoeftes en er dus alleen maar gesproken kan 
worden van potentiële welzijnsrisico’s. Op basis daarvan is wel een grove indeling van de 
diersoorten gemaakt.  
- Van de 217 zoogdiersoorten waarmee in het onderzoek is begonnen, kon voor 117 geen advies 

gegeven worden door gebrek aan informatie.  
- Van de overige 100 hebben 21 diersoorten 3 of meer hoge gedragsbehoeftes wat in dit 

stadium reeds aanleiding geeft voor een negatief advies voor plaatsing op een positieflijst. 
- Voor 11 diersoorten is geen enkele hoge gedragsbehoefte gescoord; hiervoor zou in principe 

nu al een positief advies voor plaatsing op de positieflijst kunnen worden gegeven. 
- Voor 12 diersoorten zijn de gedragsbehoeftes geen belemmering voor een positief advies, 

echter voor deze diersoorten zijn de huisvestingseisen (ruimte) groter dan waarin door de 
normomgeving kan worden voorzien.  

- De overige 56 diersoorten hebben één of twee hoog scorende gedragsbehoeftes. Bij 24 van 
deze diersoorten kan de normomgeving wel voldoen aan de huisvestingseisen; bij de 
overige 32 diersoorten is dat niet het geval.  

- Bij de analyse van de natuurlijke gedragsbehoeftes is vastgesteld dat grote verschillen tussen 
verwante soorten kunnen voorkomen en dat het vanuit dat oogpunt ook moeilijk is om de 
gedragsbehoeftes en daaruit afgeleide welzijnsrisico’s algemeen toepasbaar te verklaren voor 
groepen (genera, families) van bepaalde diersoorten. Hiermee zal rekening moeten worden 
gehouden bij het gebruik van gidsdieren. 

 
 

Aanbevelingen 
 
Systematiek 

1. Geconcludeerd wordt, dat de ontwikkelde systematiek kan werken. Door de vereenvoudigde 
vorm, waarin deze nu is toegepast, is het natuurlijke gedragsspectrum per diersoort echter 
niet compleet geïnventariseerd. Aanbevolen wordt om de systematiek in de volle breedte door 
te voeren en te toetsen. 

2. Met name de beoordeling van het welzijnsrisico in de normomgeving is tot nog toe 
rechtstreeks afgeleid uit de hoog scorende gedragsbehoeftes onder natuurlijke 
omstandigheden. Eerdere aanbevelingen (Ipema et al., 2010) om daarbij naast een database 
met informatie over het natuurlijk gedrag ook een database met informatie over het gedrag 
onder houderijomstandigheden te betrekken blijven onverminderd van kracht. Dit geldt ook 
voor de aanbeveling om … een breed samengestelde commissie van deskundigen in te 
stellen, die vanuit een divers en representatief ethisch/ maatschappelijk perspectief op basis 
van de aangeleverde informatie over welzijnsrisico’s beslist over de toelaatbaarheid van 
dieren voor particuliere houderij en plaatsing op de Positieflijst. 

   
Diersoorten 

3. Op basis van de uitgevoerde quick scan wordt voor een aantal diersoorten (21) nu al 
aangegeven dat deze hoge scores hebben voor drie of meer gedragsbehoeftes en daarom 
niet voor plaatsing op de positieflijst in aanmerking komen. Vanwege de onnauwkeurigheden 
die mogelijk zijn ontstaan als gevolg van de quick scan, wordt voor de diersoorten die minder 
dan drie hoog scorende gedragsbehoeftes hebben en waarbij de normomgeving voldoet aan 
de huisvestingseisen aanbevolen om de systematiek in de volle breedte door te voeren. Dit 
betreft in principe 35 diersoorten (tabellen 5 en 8). 
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4. Als aanvulling op de voorgaande aanbeveling om voor 35 diersoorten de welzijnsrisico 
beoordeling te verbreden, wordt geadviseerd om eerst in overleg met deskundigen en 
stakeholders vast te stellen voor welke van deze diersoorten dit het meest relevant is.  

5. Vastgesteld is, dat er grote verschillen in de natuurlijke gedragsbehoeftes tussen verwante 
soorten kunnen voorkomen. Aanbevolen wordt om voor diersoorten behorende tot een groep 
(genus, familie), waarvoor een gidssoort is beoordeeld, een procedure te ontwikkelen op basis 
waarvan per diersoort kan worden vastgesteld of hiervoor de ontwikkelde systematiek in z’n 
geheel of in een verkorte vorm kan worden doorgevoerd.  

 
Normomgeving 

6. In de huidige systematiek is een normomgeving gedefinieerd, waaraan de huisvestingseisen 
van de diersoort (gebaseerd op dierentuinnormen) worden getoetst. Deze normomgeving is 
afgeleid van de ruimte, die in een gemiddeld rijtjeshuis aan één of twee exemplaren van de 
diersoort beschikbaar kan worden gesteld. In het onderzoek is gebleken, dat bij 44 van de 
beoordeelde diersoorten de huisvestingseisen (ruimte) groter zijn dan waaraan in de 
normomgeving kan worden voldaan. Veel particulieren zullen meer ruimte aan de dieren 
beschikbaar kunnen stellen dan waarvan in de normomgeving wordt uitgegaan. Gezien de te 
verwachten maatschappelijk discussie wordt aanbevolen om na te gaan wat de mogelijkheden 
en consequenties (kosten, handhaafbaarheid) zijn om op basis van een ontheffing of 
vergunning toch het houden van diersoorten, die meer ruimte nodig hebben dan de 
normomgeving, toe te staan. Uitgangspunt moet dan zijn, dat een houder kan aantonen te 
kunnen voldoen aan de door de diersoort te stellen huisvestingseisen.  

 
Overige 

7. Van veel diersoorten bestaat een wilde en een gedomesticeerde of kweek- vorm. Soms ook 
weer een verwilderde vorm. De naamgeving is in veel gevallen onduidelijk, variabel en 
verwarrend. Aanbevolen wordt om in het vervolg bij diersoorten, waarvoor een brede 
screening voor toelating op de positieflijst wordt uitgevoerd, onderscheid te maken tussen de 
wilde en gedomesticeerde of kweek- vorm. In overleg met stakeholders en deskundigen zal 
moeten worden vastgesteld voor welke diersoorten dit relevant is.  
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Bijlagen 

Bijlage 1. Zoogdiercategorieën op de RDA Positieflijst (RDA 2006/10, 2006).  

Van Orde:  Van Familie:  Rang Wetenschappelijke 
naam 

Nederlandse 
benaming 

Soort -
en 

Didelphimorphia Didelphidae Soort Didelphis 
marsupialis 

Noord-Amerikaanse 
opossum 

1 

Didelphimorphia Didelphidae Soort Monodelphis 
domestica 

Kortstaartopossum 1 

      

Dasyuromorphia Dasyuridae Soort Dasyuroides  byrnei Kowarie 1 
      

Diprotodontia Phalangeridae Soort Trichosurus 
vulpecula 

Gewone voskoesoen 1 

Diprotodontia Macropodidae Soort Macropus eugenii Tamar wallabi 1 
Diprotodontia Macropodidae Soort Macropus  parma Parma wallabi 1 
Diprotodontia Macropodidae Soort Macropus  

rufogrisea 
Bennet wallabi 1 

Diprotodontia Macropodidae Soort Macropus agilis Zand wallabi 1 
      

Insectivora Erinaceidae Familie Erinaceidae Egels 24 
Insectivora Tenrecidae Genus Tenrec  1 
Insectivora Tenrecidae Genus Echinops  1 
Insectivora Tenrecidae Genus Hemicentetes  2 
Insectivora Tenrecidae Genus Setifer  1 
Insectivora Tenrecidae Genus Dasogale  1 
Insectivora Soricidae Familie Soricidae Spitsmuizen 376 
      

Scandentia Tupaiidae Soort Tupaia glis  1 
      

Carnivora Canidae Soort Canis familiaris Huishond 1 
Carnivora Procyonidae Soort Nasua narica Witsnuitneusbeer 1 
Carnivora Procyonidae Soort Nasua nasua Neusbeer 1 
Carnivora Procyonidae Soort Potos flavus Rolstaartbeer 1 
Carnivora Mustelidae Soort Mustela putorius furo Fret 1 
Carnivora Mustelidae Soort Mustela vison Nerts 1 
Carnivora Mustelidae Genus Amblonyx Dwergotters 1 
Carnivora Viverridae Soort Cynictis penicillata Vosmangoest 1 
Carnivora Viverridae Soort Genetta genetta Genetkat 1 
Carnivora Viverridae Soort Mungos mungo Zebra mangoest 1 
Carnivora Viverridae Soort Suricata suricatta Stokstaartje 1 
Carnivora Felidae Soort Felis lybica domestica 

(= Felis silvestris 
domestica = Felis 
Catus) 

Huiskat 1 

Carnivora Felidae Soort Felis chaus Moeraskat 1 
Carnivora Felidae Soort Felis caracal Caracal 1 
Carnivora Felidae Soort Felis bengalensis Luipaardkat 1 
Carnivora Felidae Soort Felis lynx Lynx 1 
Carnivora Felidae Soort Felis serval Serval 1 
      

Perissodactyla Equidae Familie Equidae Paarden 8 
      

Artiodactyla Suidae Genus Sus Zwijnen 10 
Artiodactyla Tayassuidae Genus Peccari Pekari’s 2 
Artiodactyla Camelidae Familie Camelidae Kamelen en lama’s 6 
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Artiodactyla Tragulidae Genus Tragulus Kantjils 6 
Artiodactyla Cervidae Familie Cervidae Herten 51 
Artiodactyla Bovidae Genus Bos Runderen 5 
Artiodactyla Bovidae Genus Bison Bisons 2 
Artiodactyla Bovidae Genus Ovis Schapen 5 
Artiodactyla Bovidae Genus Capra Geiten 7 
Artiodactyla Bovidae Genus Ammotragus Manenschapen 1 
      

Rodentia Sciuridae Genus Tamiops  4 
Rodentia Sciuridae Genus Cynomys Prairiehonden 5 
Rodentia Sciuridae Genus Funambulus Palmeekhoorns 5 
Rodentia Sciuridae Genus Sciurotamais Rotseekhoorns 2 
Rodentia Sciuridae Genus Callosciurus Driekleureekhoorns 15 
Rodentia Sciuridae Genus Heliosciurus  6 
Rodentia Sciuridae Soort Spermophylus 

tridecemlineatus 
Dertienstreep 
grondeekhoorn 

1 

Rodentia Sciuridae Soort Sciurus carolinensis Grijze eekhoorn 1 
Rodentia Sciuridae Soort Sciurus granatensis  1 
Rodentia Sciuridae Soort Sciurus igneventris Peruaanse witnek-

eekhoorn 
1 

Rodentia Sciuridae Soort Sciuris lis Japanse eekhoorn 1 
Rodentia Sciuridae Soort Sciurus niger Amerikaanse 

voseekhoorn 
1 

Rodentia Sciuridae Soort Sciurus 
variegatoides 

Diverse ondersoorten 1 

Rodentia Dipodidae Soort Jaculus jaculus Woestijnspringmuis 1 
Rodentia Dipodidae Soort Jaculus orientalis Reuzenwoestijn-

springmuis 
1 

Rodentia Muridae Genus Calomyscus Muishamsters 8 
Rodentia Muridae Genus Mus Muizen 38 
Rodentia Muridae Genus Micromys Dwergmuizen 1 
Rodentia Muridae Genus Rattus Ratten 66 
Rodentia Muridae Genus Leggada Afrikaanse 

dwergmuizen 
2 

Rodentia Muridae Genus Lemniscomys Grasmuizen 11 
Rodentia Muridae Genus Acomys Stekelmuizen 19 
Rodentia Muridae Genus Arvicanthis Koesoegrasratten 7 
Rodentia Muridae Genus Mastomys Veeltepelmuizen 8 
Rodentia Muridae Genus Cricetomys Reuzenhamsterratten 4 
Rodentia Muridae Sub-

familie 
Cricetinae Hamsters 18 

Rodentia Muridae Sub-
familie 

Gerbillinae Gerbils 103 

Rodentia Myoxidae 
(Gliridae) 

Soort Glis glis (Myokus 
glis) 

Zevenslaper 1 

Rodentia Hystricidae Genus Hystrix Echte stekelvarkens 8 
Rodentia Chinchillidae Genus Chinchilla  Chinchilla's 2 
Rodentia Chinchillidae Soort Lagidium viscacia Cuvierhaasmuis 1 
Rodentia Caviidae Soort Cavia aperea Cavia 1 
Rodentia Caviidae Soort Cavia porcellus Tamme cavia 1 
Rodentia Octodontidae Genus Octodon Struikratten (degoe) 4 
Rodentia Octodontidae Genus Spalacopus Koeroeroes 1 
Rodentia Myocastoridae Genus Myocastor Beverratten (nutria’s) 1 
      

Lagomorpha Leporidae Genus Lepus Konijn 
(gedomesticeerd) 

1 
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Bijlage 2. Diersoorten (117) met een te hoog informatierisico (geen beoordeling welzijnsrisico). 

Wetenschappelijke 
benaming diersoort 

Nederlandse benaming 
diersoort 

Opmerkingen 

Lemniscomys griselda Aalstreepgrasmuis  
Mus minutoides Afrikaanse dwergmuis  
Callosciurus quinquestriatus Anderson's squirrel  
Rattus tunneyi Australian pale field rat  
Blarinella quadraticauda Aziatische kortstaartspitsmuis Gidssoort voor subfamilie Soricinae 
Tragulus nigricans Balabacdwerghert  
Axis kuhlii Baweanhert  
Lemniscomys bellieri Bellier’s lemniscomys  
Callosciurus nigrovittatus Black-striped squirrel  
Muntiacus putaoensis Blad muntjak  
Callosciurus orestes Borneo black-banded squirrel  
Hystrix crassispinis Borneostekelvarken  
Suncus megalura Bosklimspitsmuis Gidsssort voor Subfamily Crocidurinae  
Octodon bridgesi Bridges’s degu  
Mazama rufina Bruin spieshert  
Lemniscomys macculus Buffoon lemniscomys  
Sekeetamys calurus Bushy-tailed jird Gidssoort voor genus binnen familie 

Gerbillinae 
Axis calamianensis Calamianenhert  
Tamiops rodolphii Cambodian Striped Squirrel  
Sus celebensis Celebeswrattenzwijn  
Mazama temama Central American red brocket  
Tamiops swinhoei Chinese gestreepte 

boomeekhoorn 
 

Sciurotamias davidianus Chinese rotseekhoorn  
Lagidium viscacia Cuvierhaasmuis  
Funambulus sublineatus Dusky palm squirrel  
Mazama chunyi Dwergspieshert  
Callosciurus adamsi Ear-spot squirrel  
Hystrix pumila Filipijns stekelvarken  
Sus philippensis Filipijns wrattenzwijn  
Rusa marianna Filipijnse sambar  
Callosciurus finlaysonii Finlaysonklappereekhoorn  
Sciurotamias forresti Forrest's rock squirrel  
Muntiacus atherodes Gele muntjak van Borneo  
Lemniscomys striatus Gestreepte grasmuis  
Hemicentetes semispinosus Gestreepte tenrec  
Muntiacus gongshanensis Gongshan muntjak  
Acomys russatus Gouden stekelmuis Gidssoort voor genus Acomys 
Callosciurus caniceps Gray-bellied squirrel  
Setifer setosus Grote egeltenrek synonym voor Dasogale fontoynonti 
Sciurus variegatoides Grote gevlekte boomeekhoorn  
Echinosorex gymnura Grote haaregel Gidssoort voor subfamilie Hylomyinae 
Tragulus napu Grote kantjil  
Lemniscomys zebra Heuglin’s lemniscomys  
Tamiops mcclellandii Himalayan striped squirrel  
Lemniscomys hoogstraali Hoogstraal’s lemniscomys  
Funambulus palmarum Indische palmeekhoorn  
Callosciurus inornatus Inornate squirrel  
Callosciurus pygerythrus Irrawaddy squirrel  
Sciurus lis Japanse eekhoorn  
Sus verrucosus Javaans wrattenzwijn  
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Tragulus javanicus Javaanse kleine kantjil  
Funambulus tristriatus Jungle palm squirrel  
Capra caucasica Kaukasische toer  
Callosciurus baluensis Kinabalu squirrel  
Echinops telfairi Kleine egeltenrek  
Hylomys suillus  Kleine haaregel  Gidssoort voor genus Galericinae 
Tragulus kanchil Kleine kantjil  
Heliosciurus gambianus Kleine zonne-eekhoorn  
Callosciurus albescens Kloss squirrel  
Spalacopus cyanus Koeroero  
Dasyuroides byrnei Kowarie  
Elaphodus cephalophus Kuifhert  
Funambulus layardi Layard's palm squirrel  
Tamiops maritimus Maritime Striped Squirrel  
Callosciurus melanogaster Mentawai squirrel  
Mazama bricenii Mérida brocket  
Lemniscomys mittendorfi Mittendorf’s lemniscomys  
Octodon lunatus Moon-toothed degu  
Heliosciurus mutabilis Mutable sun squirrel  
Pudu mephistophiles Noordelijke poedoe  
Capra nubiana Nubische steenbok  
Sus oliveri Oliver's warty pig  
Octodon pacificus Pacific degu  
Sus ahoenobarbus Palawan pig  
Sciurus igniventris Peruaanse witnekeekhoorn  
Callosciurus phayrei Phayre's squirrel  
Callosciurus prevostii Prevosts klapperrat  
Rusa alfredi Prins-Alfredhert  
Muntiacus puhoatensis Puhoat muntjac  
Heliosciurus rufobrachium Red-legged sun squirrel  
Sciurus granatensis Red-tailed squirrel  
Jaculus orientalis Reuzenwoestijnspringmuis  
Callosciurus erythraeus Roodbuikeekhoorn  
Lemniscomys roseveari Rosevear’s lemniscomys  
Heliosciurus ruwenzorii Ruwenzorizonne-eekhoorn  
Mazama bororo São Paulo bororó  
Rucervus schomburgki Schomburgk-hert  
Lemniscomys linulus Senegal lemniscomys  
Gerbillurus setzeri Setzer’s hairy-footed gerbil Gidssoort voor genus binnen familie 

Gerbillinae 
Capreolus pygargus Siberische ree  
Lemniscomys rosalia Single-Striped lemniscomys  
Heliosciurus punctatus Small sun squirrel  
Ovis nivicola Sneeuwschaap  
Mazama gouazoubira South American brown brocket  
Mazama nana Southern bororó  
Hystrix sumatrae Sumatraans stekelvarken  
Hystrix javanica Sunda porcupine  
Muntiacus feae Tibetmuntjak  
Cricetulus migratorius Trekhamster Gidssoort voor genus Cricetulus 
Muntiacus truongsonensis Truong Son muntjak  
Sorex mirabilis Ussuri shrew Gidssoort voor subfamilie Soricinae 
Cynomys parvidens Utahprairiehond  
Tragulus versicolor Vietnam mouse-deer  
Sus bucculentus Vietnamees wrattenzwijn  
Funambulus pennantii Vijfstrepige palmeekhoorn  
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Sus cebifrons Visayawrattenzwijn  
Capra walie Waliasteenbok  
Tragulus williamsoni  Williamson's mouse-deer  
Przewalskium albirostris Witliphert  
Jaculus jaculus Woestijnspringmuis  
Mazama pandora Yucatan brown brocket  
Muntiacus rooseveltorum Yunnan muntjak  
Calomyscus bailwardi Zagros mountains calomyscus Gidssoort voor genus Calomyscus 
Heliosciurus undulatus Zanj Sun Squirrel  
Lemniscomys barbarus Zebragrasmuis  
Hystrix africaeaustralis Zuid-Afrikaans stekelvarken  
Hemicentetes nigriceps Zwartkoptenrek  
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Bijlage 3. Overzicht diersoorten gerangschikt naar oplopend aantal hoogscorende gedragsbehoefte criteria en oplopende huisvestingsnormen. 

In het overzicht zijn de gedragscriteria genummerd, waarbij 1) staat voor Ruimtebehoeften, 2) voor Tijdbehoeften, 3) voor Stofwisselingsbehoeften, 4) voor 
Schuilbehoeften, 5) voor Voortplantingsbehoeften, 6) voor Lichaamsbehoeften, 7) voor Sociale behoeften, 8) voor Informatiebehoeften en 9) voor Overige 
behoeften.  
 
Wetenschappelijke 
benaming diersoort 

Nederlandse benaming 
diersoort 

Gedragscriterium met score >2,5 
voor welzijnsrisico 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   Som 

Buiten-
ruimte 
(m2) 

Binnen-
ruimte 
(m2) 

Opmerkingen2 

Crocidura russula Huisspitsmuis3          0 2 3 Gidssoort subfamilie van Spitsmuizen 
Sorex arcticus Poolspitsmuis          0 3 3 Gidssoort subfamilie van Spitsmuizen 
Mus musculus Tamme muis          0 3 1 Gidssoort voor genus Muizen 
Cricetus cricetus Hamster/Korenwolf3          0 6 1 Soort binnen genus van Hamsters  
Callosciurus notatus Zwartneusklappereekhoorn          0 12 5 Soort binnen genus Driekleureekhoorns  
Arvicanthis niloticus Koesoegrasrat          0 12 5 Gidssoort voor genus Koesoegrasratten  
Sciurus niger Amerikaanse voseekhoorn          0 17 8  
Sciurus carolinensis Grijze eekhoorn          0 17 8  
Mustela putorius furo Fret          0 20 6  
Cavia aperea Cavia          0 24 10  
Felis catus Huiskat          0 30 7  
Odocoileus hemionus Muildierhert          0 500 10  
Ovis canadensis Dikhoornschaap          0 500 10 Soort binnen genus Schapen 
Ovis ammon Wild schaap          0 500 10 Soort binnen genus Schapen 
Rangifer tarandus Rendier          0 500 12  
Macropus eugenii Tamar wallabi          0 500 20  
Macropus agilis Zand wallabi          0 500 20  
Macropus parma Parma wallabi          0 500 25  
Macropus rufogriseus Bennet wallabi          0 500 25  
Lama glama Lama          0 800 2  
Lama guanicoe Guanaco          0 800 2  
Lama pacos Alpaca          0 800 2  
Bos javanicus Banteng          0 800 10 Soort binnen genus Runderen 
Micromys minutus Dwergmuis3 x         1 2 3  
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Sorex araneus Bosspitsmuis3       x   1 2 3 Gidssoort subfamilie van Spitsmuizen  
Sorex palustris Millers waterspitsmuis       x   1 2 3 Gidssoort subfamilie van Spitsmuizen 
Pachyuromys duprasi Vetstaartgerbil x         1 4 4 Gidssoort genus van Gerbils 
Rhombomys opimus Grote renmuis       x   1 4 4 Gidssoort genus van Gerbils 
Rattus norvegicus Bruine rat       x   1 7 4 Gidssoort genus Ratten 
Felis chaus Moeraskat       x   1 30 8  
Cynomys gunnisoni Rocky-Mountainsprairiehond  x        1 40 5 Soort binnen genus Prairiehonden 
Leptailurus serval Serval       x   1 50 8  
Axis porcinus Zwijnshert       x   1 120 10  
Muntiacus reevesi Chinese muntjak       x   1 176 9  
Canis lupus familiaris Huishond       x   1 197 9  
Cervus nippon Sikahert        x  1 243 9  
Rusa timorensis Javaans hert       x   1 406 10  
Capra pyrenaica Spaanse steenbok  x        1 500 9 Soort binnen genus Geiten 
Axis axis Axishert x         1 500 10  
Capra sibirica Siberische steenbok  x        1 500 10 Soort binnen genus Geiten 
Odocoileus virginianus Witstaarthert        x  1 500 10  
Rusa unicolor Sambar       x   1 500 11  
Alces americanus Amerikaanse eland       x   1 621 11  
Camelus bactrianus Kameel   x       1 800 6  
Bison bonasus Wisent      x    1 800 10 Soort binnen genus Bisons 
Monodelphis domestica Kortstaartopossum  x     x   2 2 4  
Cryptotis parva Kortoorspitsmuis x      x   2 2 3 Gidssoort subfamilie van Spitsmuizen  
Neomys fodiens Waterspitsmuis3   x    x   2 3 3 Gidssoort subfamilie van Spitsmuizen 
Phodopus campbelli Campbells dwerghamster  x     x   2 3 4 Gidssoort genus van Hamsters  
Psammomys obesus Fat sand rat x  x       2 4 4 Gidssoort genus van Gerbils 
Meriones unguiculatus Gerbil x     x    2 4 4 Gidssoort genus van Gerbils 
Blarina brevicauda Kortstaartspitsmuis  x x       2 5 4 Gidssoort subfamilie van Spitsmuizen 
Didelphis virginiana Noord-Amerikaanse opossum x x        2 10 8  
Mesocricetus auratus Goudhamster x      x   2 10 5 Gidssoort genus van Hamsters 
Tupaia glis Gewone toepaja     x  x   2 10 5  
Erinaceus europaeus Egel3       x  x 2 16 6 Gidssoort subfamilie van Egels  
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Aonyx cinerea Dwergotter x      x   2 20 7 Soort binnen genus Dwergotters 
Cynictis penicillata Vosmangoest    x   x   2 22 6  
Tenrec ecaudatus Gewone tenrek  x     x   2 28 6  
Genetta genetta Genetkat  x     x   2 30 7  
Cricetomys gambianus Gambiahamsterrat       x x  2 32 4 Gidssoort genus van Reuzenhamsterratten 
Cynomys leucurus Witstaartprairiehond  x  x      2 40 6 Soort binnen genus Prairiehonden 
Nasua nasua Neusbeer x    x     2 40 7  
Nasua narica Witsnuitneusbeer x      x   2 40 7  
Caracal caracal Caracal x      x   2 50 8  
Trichosurus vulpecula Gewone voskoesoen x x        2 50 16  
Pecari tajacu Halsbandpekari   x    x   2 100 2 Soort binnen genus Pekari’s 
Muntiacus muntjak Muntjak    x   x   2 120 9  
Hydropotes inermis Chinese waterree   x    x   2 120 9  
Mazama americana Rood spieshert   x    x   2 155 8  
Lynx rufus Rode lynx x      x   2 200 8 Soort binnen genus Lynx 
Lynx canadensis Canadese lynx x      x   2 200 8 Soort binnen genus Lynx 
Capra ibex Steenbok x    x     2 500 10 Soort binnen genus Geiten 
Ovis dalli Dalls schaap     x  x   2 500 10 Soort binnen genus Schapen 
Elaphurus davidianus Pater-Davidshert x      x   2 651 12  
Vicugna vicugna Vicuña       x x  2 800 2  
Bison bison Bizon     x  x   2 800 10 Soort binnen genus Bisons 
Equus burchelli Burchell's zebra x      x   2 800 20  
Equus kiang Kiang    x   x   2 800 20  
Mungos mungo Zebra mangoest    x x  x   3 32 6  
Spermophilus tridecemlineatus  Dertienstreep grondeekhoorn  x x x      3 40 4  
Hystrix brachyura Maleis stekelvarken x x  x      3 40 7 Soort binnen genus Echte stekelvarkens 
Prionailurus bengalensis Luipaardkat  x  x   x   3 93 8  
Capreolus capreolus Ree x      x x  3 285 10  
Sus barbatus Baardzwijn x  x    x   3 296 10 Soort binnen genus Varkens 
Ammotragus lervia Manenschaap x   x   x   3 500 10  
Alces alces Eland   x x   x   3 800 13  
Equus hemionus Onager x   x   x   3 800 20  
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Glis glis Zevenslaper x x x  x     4 9 5  
Suricata suricatta Stokstaartje x   x   x x  4 16 6  
Potos flavus Rolstaartbeer x x x    x   4 16 16  
Cynomys ludovicianus Zwartstaartprairiehond    x x  x x  4 40 6 Soort binnen genus Prairiehonden 
Hystrix indica Witstaartstekelvarken x x  x x     4 40 8 Soort binnen genus Echte stekelvarkens 
Tayassu pecari Witlippekari x  x   x x   4 100 2 Soort binnen genus Pekari’s 
Myocastor coypus Beverrat x   x   x x  4 100 3  
Lynx lynx Lynx3 x x x    x   4 200 8 Soort binnen genus Lynx 
Camelus dromedarius Dromedaris x  x   x   x 4 800 6  
Equus zebra Bergzebra x   x  x x   4 800 20  
Octodon degus Degoe x  x x  x x   5 21 5 Soort binnen genus Struikratten/Degoe 
Hystrix cristata Gewoon stekelvarken x x  x x  x   5 40 7 Soort binnen genus Echte stekelvarkens 
1 Staat op lijst Productiedieren 
2 Opmerking ‘Gidssoort’ bij een diersoort betekent dat de beoordeling van de betreffende soort betrekking heeft op meerdere diersoorten binnen een genus of 
(sub)familie 
3 Diersoort behoort tot beschermde inheemse diersoort en mag daarom niet worden gehouden (Flora- en faunawet)
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Bijlage 4. Factsheets van de geanalyseerde diersoorten 

 
 
 



Factsheet Tenrec ecaudatus / Gewone tenrek
Diersoort Tenrec ecaudatus Gewone tenrek

Genus Tenrec

Opmerkingen Soort binnen genus van RDA-positieflijst

Gemiddeld gewicht 0.89

Gemiddelde lengte 33

Eter omnivoor

Leefritme dag/nacht

Grootte leefgebied ?

Maximale levensduur 6

Huisvesting binnen 6 Huisvesting buiten (27.77)

Leefruimte op de grond (n=1)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Familie Tenrecidae Tenreks

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

laag

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 1 Aantal hits in Google Scolar 186

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 261

Orde Afrosoricida Tenreks en goudmollen

km2

+ — +

GedragssubcriteriumGedragscriterium
sociale organisatieBiosociaal gedrag

The common tenrec is a solitary animal and attempts to avoid conspecifics; with the exception of mother and young.��

winterslaapOriëntatie in de tijd
Tenrecs hibernate during the dry autumn months of May through September, when resources are limited. During this period of torpor, their 
bodies are cold to the touch.��
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Factsheet Ammotragus lervia / Manenschaap
Diersoort Ammotragus lervia Manenschaap

Genus Ammotragus

Opmerkingen Soort binnen genus van RDA-positieflijst

Gemiddeld gewicht 94

Gemiddelde lengte 145

Eter herbivoor

Leefritme ?

Grootte leefgebied 6.62

Maximale levensduur 21

Huisvesting binnen (10.01) Huisvesting buiten 500

Leefruimte op de grond (n=1)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Manenschapen

Familie Bovidae Runderen, schapen en geiten

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

hoog

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 3 Aantal hits in Google Scolar 352

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 600

Orde Artiodactyla Evenhoevigen

km2

+ — —

GedragssubcriteriumGedragscriterium
sociale organisatieBiosociaal gedrag

Barbary Sheep are usually solitary, and freeze in the presence of danger

antipredatorgedragGedrag gericht op schuilen en vinden van beschutting
Barbary Sheep are usually solitary, and freeze in the presence of danger

home rangeOriëntatie in de ruimte
Reported home range size for individuals introduced in western Texas is 1-5 sq km in winter and 13-31 sq km in summer
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Factsheet Bison bison / Bizon
Diersoort Bison bison Bizon

Genus Bison

Opmerkingen Cites II

Gemiddeld gewicht 625

Gemiddelde lengte 285

Eter herbivoor

Leefritme dag/nacht

Grootte leefgebied 66

Maximale levensduur 33

Huisvesting binnen 10 Huisvesting buiten 800

Leefruimte op de grond (n=2)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Bisons

Familie Bovidae Runderen, schapen en geiten

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

hoog

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 17 Aantal hits in Google Scolar 3270

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 4843

Orde Artiodactyla Evenhoevigen

km2

+ — —

GedragssubcriteriumGedragscriterium
sociale organisatieBiosociaal gedrag

calves closely follow their mothers for the first few weeks of life (Egerton, 1962; Engelhard, 1970; McHugh, 1958).

Animals travel in large herds, however, mature bulls frequently leave the herd and are solitary for 10-11 months of the year (McHugh 1958; 
Meagher 1973)
Bison are gregarious animals and are arranged in groups according to sex, age, season, and habitat. Cow groups are composed of females, 
males under three years of age, and a few older males. More males enter these groups as the rut approaches. Males live either individually 
or in groups that may be as large as 30. Dominance between the bulls is linear. Bulls that have a higher rank in the society breed more often 
than those of a lower rank. Cows also live in a linear dominance hierarchy, which is established early in life.

nestgedragVoortplantingsgedrag
Bison are born away from the herd in a location that has a lot of cover. Mothers protect the young from danger; males do not participate in 
this activity.

zorg voor de jongenVoortplantingsgedrag
Female bison nurse, protect, and care for their young for up to one year. Males do not participate in caring for their young.
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Factsheet Bison bonasus / Wisent
Diersoort Bison bonasus Wisent

Genus Bison

Opmerkingen

Gemiddeld gewicht 676

Gemiddelde lengte 290

Eter herbivoor

Leefritme dag/nacht

Grootte leefgebied 7.42

Maximale levensduur 27

Huisvesting binnen 10 Huisvesting buiten 800

Leefruimte op de grond (n=2)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Bisons

Familie Bovidae Runderen, schapen en geiten

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

hoog

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 4 Aantal hits in Google Scolar 416

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 1529

Orde Artiodactyla Evenhoevigen

km2

+ — —

GedragssubcriteriumGedragscriterium
overigVerzorgingsgedrag

Wallowing is a common behavior of bison. A bison wallow is a shallow depression in the soil, either wet or dry. Bison roll in these 
depressions, covering themselves with mud or dust.
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Factsheet Bos javanicus / Banteng
Diersoort Bos javanicus Banteng

Genus Bos

Opmerkingen Staat als 'bedreigd' (endangered) op de IUCN Rode Lijst

Gemiddeld gewicht 636

Gemiddelde lengte 208

Eter herbivoor

Leefritme dag/nacht

Grootte leefgebied (18.25)

Maximale levensduur 27

Huisvesting binnen 10 Huisvesting buiten 800

Leefruimte op de grond (n=1)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Runderen

Familie Bovidae Runderen, schapen en geiten

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

hoog

laag

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 1 Aantal hits in Google Scolar 287

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 1542

Orde Artiodactyla Evenhoevigen

km2

+ + —
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Factsheet Capra ibex / Steenbok
Diersoort Capra ibex Steenbok

Genus Capra

Opmerkingen op Belgische lijst

Gemiddeld gewicht 70

Gemiddelde lengte (139.5)

Eter herbivoor

Leefritme ?

Grootte leefgebied (23.76)

Maximale levensduur 22

Huisvesting binnen (9.86) Huisvesting buiten 500

Leefruimte op de grond (n=1)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Geiten

Familie Bovidae Runderen, schapen en geiten

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

hoog

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 15 Aantal hits in Google Scolar 962

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 685

Orde Artiodactyla Evenhoevigen

km2

+ — —

GedragssubcriteriumGedragscriterium
competitie voor partnersVoortplantingsgedrag

Males join the females in December after fierce battles with other males. The winner of the battle obtains the right to breed with group of 10 –
 20 females.

habitatselectieOriëntatie in de ruimte
Being an excellent climber, its habitat is the rocky region along the snowline above alpine forests of the European Alps. They tend to occupy 
steep, rough terrain at elevations of 6,500–15,000 feet (2,000–4,600 m).
Alpine ibex are mountain animals usually living at elevations up to 3,200 meters. Males stay up on the rock cliffs during the day, whereas 
females stay below in the rolling slopes and brushy areas. At night they will all move down into the forest for the night to feed. (McGoldrick, 
1997)
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Factsheet Capra pyrenaica / Spaanse steenbok
Diersoort Capra pyrenaica Spaanse steenbok

Genus Capra

Opmerkingen

Gemiddeld gewicht 61

Gemiddelde lengte 120

Eter herbivoor

Leefritme ?

Grootte leefgebied 0.51

Maximale levensduur 16

Huisvesting binnen (9.33) Huisvesting buiten 500

Leefruimte ?

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Geiten

Familie Bovidae Runderen, schapen en geiten

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

hoog

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 5 Aantal hits in Google Scolar 353

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 72

Orde Artiodactyla Evenhoevigen

km2

+ — —

GedragssubcriteriumGedragscriterium
slapenOriëntatie in de tijd

Ibex,...bed for the night in groups at the top of scree slopes, scraping out a smooth sleeping place and with adult animals facing in both 
directions to watch for danger.
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Factsheet Capra sibirica / Siberische steenbok
Diersoort Capra sibirica Siberische steenbok

Genus Capra

Opmerkingen

Gemiddeld gewicht 130

Gemiddelde lengte (139.5)

Eter ?

Leefritme ?

Grootte leefgebied (23.76)

Maximale levensduur 22

Huisvesting binnen (9.86) Huisvesting buiten 500

Leefruimte ?

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Geiten

Familie Bovidae Runderen, schapen en geiten

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

hoog

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 1 Aantal hits in Google Scolar 105

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 233

Orde Artiodactyla Evenhoevigen

km2

+ — —

GedragssubcriteriumGedragscriterium
beschutting zoekenGedrag gericht op schuilen en vinden van beschutting

Although Siberian ibexes cannot run quickly on plains, they can climb to sharp rocky slopes and cliffs more quickly than their predators. 
Therefore, Siberian ibexes do not go too far away from crags, which serve as protection from carnivores, humans, and midges as well as 
providing cover during hot periods in summer and during bad weather in winter. However, they must venture from crags to find enough food.

slapenOriëntatie in de tijd
Ibex,...bed for the night in groups at the top of scree slopes, scraping out a smooth sleeping place and with adult animals facing in both 
directions to watch for danger.
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Factsheet Ovis ammon / Wild schaap
Diersoort Ovis ammon Wild schaap

Genus Ovis

Opmerkingen Cites I/II, Cites I = twee ondersoorten hodgsonii en nigrimontana; op Belgische lijst

Gemiddeld gewicht 114

Gemiddelde lengte 158

Eter herbivoor

Leefritme ?

Grootte leefgebied 4.3

Maximale levensduur 15

Huisvesting binnen (10.33) Huisvesting buiten 500

Leefruimte op de grond (n=1)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Schapen

Familie Bovidae Runderen, schapen en geiten

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

hoog

laag

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 8 Aantal hits in Google Scolar 598

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 289

Orde Artiodactyla Evenhoevigen

km2

+ + —
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Factsheet Ovis canadensis / Dikhoornschaap
Diersoort Ovis canadensis Dikhoornschaap

Genus Ovis

Opmerkingen Cites II

Gemiddeld gewicht 75

Gemiddelde lengte 157

Eter herbivoor

Leefritme dag/nacht

Grootte leefgebied 16

Maximale levensduur 24

Huisvesting binnen (10.3) Huisvesting buiten 500

Leefruimte op de grond (n=1)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Schapen

Familie Bovidae Runderen, schapen en geiten

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

hoog

laag

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 24 Aantal hits in Google Scolar 2920

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 1712

Orde Artiodactyla Evenhoevigen

km2

+ + —
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Factsheet Ovis dalli / Dalls schaap
Diersoort Ovis dalli Dalls schaap

Genus Ovis

Opmerkingen

Gemiddeld gewicht 70

Gemiddelde lengte 142

Eter herbivoor

Leefritme ?

Grootte leefgebied 14

Maximale levensduur 16

Huisvesting binnen (9.93) Huisvesting buiten 500

Leefruimte op de grond (n=1)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Schapen

Familie Bovidae Runderen, schapen en geiten

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

hoog

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 7 Aantal hits in Google Scolar 800

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 488

Orde Artiodactyla Evenhoevigen

km2

+ — —

GedragssubcriteriumGedragscriterium
sociale organisatieBiosociaal gedrag

Adult rams live in bachelor bands that do not associate with ewes until the mating season in late November and early December (Heimer, 
1994). Rams establish a dominance hierarchy in the summer, in which rank is determined by horn size. This ranking is not just for access to 
females, since there are no females present in the summer range, but also for social order. Established status allows rams to live close with 
each other in an ordered society with few physical injuries (Nichols and Bunnell, 1999
Ovis dalli have a well developed social system. Ewes live in flocks with other ewes, lambs, yearlings and immature rams. Lambs are 
precocious and actively play among themselves. Nursery groups are sometimes formed in which one or two ewes watches over a group of 
lambs while the other ewes feed. Aggressive interactions between adult females are rare, but do occur, especially in cases of conflict over 
feeding or bedding sites. Older ewes typically win such confrontations because of their larger horns. Occasionally butting does occur, but 
not with horns clashing, as in conflict between rams . (Nichols and Bunell, 1999

competitie voor partnersVoortplantingsgedrag
As an additional adaptation for rutting behavior, skulls of adult males are highly pneumated and constructed to absorb heavy concussions 
(Geist, 1971)
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Factsheet Camelus bactrianus / Kameel
Diersoort Camelus bactrianus Kameel

Genus Camelus

Opmerkingen

Gemiddeld gewicht 555

Gemiddelde lengte 300

Eter herbivoor

Leefritme ?

Grootte leefgebied (0.13)

Maximale levensduur 40

Huisvesting binnen 6 Huisvesting buiten 800

Leefruimte op de grond (n=1)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Familie Camelidae Kamelen en lama’s

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

hoog

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 2 Aantal hits in Google Scolar 350

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 583

Orde Artiodactyla Evenhoevigen

km2

+ — —

GedragssubcriteriumGedragscriterium
voedselitemsStofwisselingsgedrag

Camelidae are grazers that feed on many kinds of grass and need very little water. They thrive on salty plants that are rejected by other 
grazing animals and need to eat halophytes, 
Camels are said to need halophytes in their diet and to lose weight if they are lacking. 
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Factsheet Camelus dromedarius / Dromedaris
Diersoort Camelus dromedarius Dromedaris

Genus Camelus

Opmerkingen

Gemiddeld gewicht 493

Gemiddelde lengte 300

Eter herbivoor

Leefritme dag

Grootte leefgebied (0.13)

Maximale levensduur 40

Huisvesting binnen 6 Huisvesting buiten 800

Leefruimte op de grond (n=1)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Familie Camelidae Kamelen en lama’s

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

hoog

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 17 Aantal hits in Google Scolar 1050

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 829

Orde Artiodactyla Evenhoevigen

km2

+ — —

GedragssubcriteriumGedragscriterium
overigOverig gedrag

Excellently adapted to sandy desert, the feet can easily be injured by sharp stones and are unsuitable in slippery or muddy conditions.  

Their broad and thickly padded feet are especially adapted for traveling on sand.  

poetsen, zorg voor de buitenkantVerzorgingsgedrag
Dromedaries also like to roll in sandy places

voedselitemsStofwisselingsgedrag
They need six to eight times as much salt as other animals to absorb and store water, which they obtain mostly from halophytes.  

They thrive on salty plants that are rejected by other grazing animals and need to eat halophytes, 

Dromedaries need about six to eight times as much salt as other animals and one-third of their food intake must be from halophytes, such 
as Tragama nuda tum 
Camels are said to need halophytes in their diet and to lose weight if they are lacking. 

This study clearly shows that camels are higly selective browser, especially during the dry season where they select mostly green materials 
form deep rooted bushes and trees roch in crude protein and nitrogen free extract as an adaptation mechanism to the seasonal variation in 
the quantity and quality of available forage  
Feral camels selectively eat rare plant species, including Swainsona cyclocarpa and quandong (Santalum acuminatum) They are known to 
frequent salt lakes
Dromedaries primarily are browsers, with shrubs and forbs composing as much as 70% of their diet in winter and 90% in summer. 

Feral camels are selective browsers of a wide variety of herbaceous plants, shrubs and trees  

migratieOriëntatie in de ruimte
Dromedaries develop attachments to their home areas and to places they associate with certain experiences; they return there over long 
distances

home rangeOriëntatie in de ruimte
Studies of feral C. dromedarius in Australia indicate that family groups are not territorial but occupy short-term home ranges of 50-150 sq 
km and annual ranges of several thousand sq km
Irrespective of whether the movements of camels are generally restricted to a home range, the areas used are large.

Short·term home ranges are 50-150 km', and annual home ranges are estimated at several thousand km  
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Factsheet Lama glama / Lama
Diersoort Lama glama Lama

Genus Lama

Opmerkingen op Belgische lijst, alleen gedomesticeerd

Gemiddeld gewicht 78

Gemiddelde lengte 160

Eter herbivoor

Leefritme ?

Grootte leefgebied (0.13)

Maximale levensduur 28

Huisvesting binnen 2 Huisvesting buiten 800

Leefruimte op de grond (n=1)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Familie Camelidae Kamelen en lama’s

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

hoog

laag

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 3 Aantal hits in Google Scolar 578

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 3641

Orde Artiodactyla Evenhoevigen

km2

+ + —
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Factsheet Lama guanicoe / Guanaco
Diersoort Lama guanicoe Guanaco

Genus Lama

Opmerkingen Cites II, op Belgische lijst; in Mammals of the World ondersoort van glama

Gemiddeld gewicht (78)

Gemiddelde lengte (160)

Eter

Leefritme

Grootte leefgebied (0.13)

Maximale levensduur (28)

Huisvesting binnen 2 Huisvesting buiten 800

Leefruimte

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Familie Camelidae Kamelen en lama’s

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

hoog

laag

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 7 Aantal hits in Google Scolar 530

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 625

Orde Artiodactyla Evenhoevigen

km2

+ + —
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Factsheet Lama pacos / Alpaca
Diersoort Lama pacos Alpaca

Genus Lama

Opmerkingen op Belgische lijst, alleen gedomesticeerd; soort komt niet voor in Mammals of the World

Gemiddeld gewicht (78)

Gemiddelde lengte (160)

Eter

Leefritme

Grootte leefgebied (0.13)

Maximale levensduur (28)

Huisvesting binnen 2 Huisvesting buiten 800

Leefruimte

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Familie Camelidae Kamelen en lama’s

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

hoog

laag

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 4 Aantal hits in Google Scolar 363

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 1936

Orde Artiodactyla Evenhoevigen

km2

+ + —
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Factsheet Vicugna vicugna / Vicuña
Diersoort Vicugna vicugna Vicuña

Genus Vicugna

Opmerkingen Cites I/II

Gemiddeld gewicht 47

Gemiddelde lengte 158

Eter herbivoor

Leefritme ?

Grootte leefgebied 0.13

Maximale levensduur 25

Huisvesting binnen 2 Huisvesting buiten 800

Leefruimte op de grond (n=1)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Familie Camelidae Kamelen en lama’s

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

hoog

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 5 Aantal hits in Google Scolar 291

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 1380

Orde Artiodactyla Evenhoevigen

km2

+ — —

GedragssubcriteriumGedragscriterium
communicatie (visueel, vocaal, olfactorisch, tactiel etc.)Exploratie- en spelgedrag

The boundaries of the territory are marked by an elaborate system of dung piles

sociale organisatieBiosociaal gedrag
The social structure of the Lama guanicoe resembles that of vicugnia. There are family groups with an average membership of 16 
individuals, including a single adult male, several adult females, and their young less than 15 months old. These units are not as cohesive 
as those of the vicunia, and the members tend to spread out more.
Permanent Territorial Family Group size averages about 6.1 individuals.

The basic group consisted of a single dominant adult male, several adult females, and any associated young. The usual size of such a 
family was 5-10 individuals. 
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Factsheet Alces alces / Eland
Diersoort Alces alces Eland

Genus Alces

Opmerkingen

Gemiddeld gewicht 462

Gemiddelde lengte 293

Eter herbivoor

Leefritme dag/nacht

Grootte leefgebied 73

Maximale levensduur 27

Huisvesting binnen (12.95) Huisvesting buiten 800

Leefruimte op de grond (n=1)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Familie Cervidae Herten

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

hoog

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 27 Aantal hits in Google Scolar 5250

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 4473

Orde Artiodactyla Evenhoevigen

km2

+ — —

GedragssubcriteriumGedragscriterium
sociale organisatieBiosociaal gedrag

Live solitarily

beschutting zoekenGedrag gericht op schuilen en vinden van beschutting
Moose escape predators primarily by running over obstacles that are low relative to the moose, but high relative to the pursuing predators, 
who then must expend great amounts of energy to follow the fleeing moose.

voedsel zoeken (appetitief, jagen, etc.)Stofwisselingsgedrag
The highly unusual structure of the moose nose is apparently a specialization for feeding on aquatic vegetation. It evolved late in the 
Pleistocene in Eurasia.
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Factsheet Alces americanus / Amerikaanse eland
Diersoort Alces americanus Amerikaanse eland

Genus Alces

Opmerkingen

Gemiddeld gewicht 541

Gemiddelde lengte 210

Eter herbivoor

Leefritme ?

Grootte leefgebied (73)

Maximale levensduur 25

Huisvesting binnen (11.46) Huisvesting buiten (620.88)

Leefruimte ?

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Familie Cervidae Herten

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

hoog

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 0 Aantal hits in Google Scolar 38

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 4590

Orde Artiodactyla Evenhoevigen

km2

+ — —

GedragssubcriteriumGedragscriterium
sociale organisatieBiosociaal gedrag

Moose are solitary animals, although two individuals sometimes can be found feeding along the same stream.
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Factsheet Axis axis / Axishert
Diersoort Axis axis Axishert

Genus Axis

Opmerkingen op Belgische lijst

Gemiddeld gewicht 69

Gemiddelde lengte (138.5)

Eter ?

Leefritme ?

Grootte leefgebied 2.67

Maximale levensduur 21

Huisvesting binnen (9.84) Huisvesting buiten 500

Leefruimte ?

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Familie Cervidae Herten

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

hoog

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 6 Aantal hits in Google Scolar 3230

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 592

Orde Artiodactyla Evenhoevigen

km2

+ — —

GedragssubcriteriumGedragscriterium
home rangeOriëntatie in de ruimte

Chital are extremely settled, they stay in their ranges, even during deadly droughts
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Factsheet Axis porcinus / Zwijnshert
Diersoort Axis porcinus Zwijnshert

Genus Axis

Opmerkingen

Gemiddeld gewicht 37

Gemiddelde lengte (138.5)

Eter herbivoor

Leefritme ?

Grootte leefgebied (2.67)

Maximale levensduur 20

Huisvesting binnen (9.84) Huisvesting buiten 120

Leefruimte ?

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Familie Cervidae Herten

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

hoog

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 1 Aantal hits in Google Scolar 208

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 704

Orde Artiodactyla Evenhoevigen

km2

+ — —

GedragssubcriteriumGedragscriterium
agonistisch gedragBiosociaal gedrag

Stags are extremely aggressive in defending their home ranges, which they mark by scent gland secretion.
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Factsheet Capreolus capreolus / Ree
Diersoort Capreolus capreolus Ree

Genus Capreolus

Opmerkingen

Gemiddeld gewicht 23

Gemiddelde lengte (132)

Eter ?

Leefritme dag/nacht

Grootte leefgebied 0.49

Maximale levensduur 17

Huisvesting binnen (9.67) Huisvesting buiten (284.74)

Leefruimte op de grond (n=1)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Familie Cervidae Herten

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

hoog

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 62 Aantal hits in Google Scolar 3430

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 1082

Orde Artiodactyla Evenhoevigen

km2

+ — —

GedragssubcriteriumGedragscriterium
informatie zoekenExploratie- en spelgedrag

Extremely wary; looking around takes up to 50% of active time.

sociale organisatieBiosociaal gedrag
The Roe Deer spends most of its life alone, preferring to live solitary except when mating during the breeding season.

home rangeOriëntatie in de ruimte
Strong bonds to home ranges are a distinguishing feature of roe deer. A male home range about 990–2,100 ac (400–850 ha) usually 
overlap some ranges of does (490–700 a  [200–700 ha]).

habitatselectieOriëntatie in de ruimte
Capriolinae poorly resist diseases and parasites, and poorly adapt to new conditions.
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Factsheet Cervus nippon / Sikahert
Diersoort Cervus nippon Sikahert

Genus Cervus

Opmerkingen op Belgische lijst

Gemiddeld gewicht 53

Gemiddelde lengte 120

Eter herbivoor

Leefritme dag/nacht

Grootte leefgebied 0.62

Maximale levensduur 25

Huisvesting binnen (9.33) Huisvesting buiten (242.63)

Leefruimte op de grond (n=1)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Familie Cervidae Herten

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

hoog

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 13 Aantal hits in Google Scolar 1200

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 1444

Orde Artiodactyla Evenhoevigen

km2

+ — —

GedragssubcriteriumGedragscriterium
informatie zoekenExploratie- en spelgedrag

Animals are extremely vigilant.
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Factsheet Elaphurus davidianus / Pater-Davidshert
Diersoort Elaphurus davidianus Pater-Davidshert

Genus Elaphurus

Opmerkingen

Gemiddeld gewicht 166

Gemiddelde lengte 216

Eter herbivoor

Leefritme ?

Grootte leefgebied (197.47)

Maximale levensduur 23

Huisvesting binnen (11.58) Huisvesting buiten (650.95)

Leefruimte op de grond (n=1)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Familie Cervidae Herten

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

hoog

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 6 Aantal hits in Google Scolar 361

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 675

Orde Artiodactyla Evenhoevigen

km2

+ — —

GedragssubcriteriumGedragscriterium
sociale steunBiosociaal gedrag

These herding animals are very social.

specifiek gedrag (vliegen, zwemmen, etc.)Oriëntatie in de ruimte
Unlike many deer species, Pere David's Deer is very fond of water. They will wade up to their shoulders in the water and will also swim.

home rangeOriëntatie in de ruimte
It is very fond of water, and swims well, spending long periods standing in water up to its shoulders. Although a predominant grazing animal, 
the deer supplements its grass diet with water plants in the summer.

habitatselectieOriëntatie in de ruimte
Unlike many deer species, Pere David's Deer is very fond of water. They will wade up to their shoulders in the water and will also swim. 
These herding animals are very social.
Pere David’s deer (Elaphurus davidianus) and barasingha (Cervus duvaucelii), as inhabitants of marshlands, had long hooves. 
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Factsheet Hydropotes inermis / Chinese waterree
Diersoort Hydropotes inermis Chinese waterree

Genus Hydropotes

Opmerkingen

Gemiddeld gewicht 13

Gemiddelde lengte 100

Eter ?

Leefritme ?

Grootte leefgebied (197.47)

Maximale levensduur 12

Huisvesting binnen (8.73) Huisvesting buiten 120

Leefruimte ?

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Familie Cervidae Herten

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

hoog

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 5 Aantal hits in Google Scolar 192

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 1506

Orde Artiodactyla Evenhoevigen

km2

+ — —

GedragssubcriteriumGedragscriterium
territorialiteitBiosociaal gedrag

To ensure this solitude, water deer bucks do not tolerate other animals of their sex in close proximity and defend their territories against all 
rivals.

prooiselectieStofwisselingsgedrag
Chinese water deer are highly selective feeders, taking herbs, forbs, and young sweet grasses, rather than the coarser and more fibrous 
vegetation of mature grasses
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Factsheet Mazama americana / Rood spieshert
Diersoort Mazama americana Rood spieshert

Genus Mazama

Opmerkingen

Gemiddeld gewicht 21

Gemiddelde lengte (92)

Eter herbivoor

Leefritme dag/nacht

Grootte leefgebied (197.47)

Maximale levensduur 14

Huisvesting binnen (8.47) Huisvesting buiten (155.31)

Leefruimte op de grond (n=1)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Familie Cervidae Herten

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

hoog

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 1 Aantal hits in Google Scolar 395

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 173

Orde Artiodactyla Evenhoevigen

km2

+ — —

GedragssubcriteriumGedragscriterium
sociale organisatieBiosociaal gedrag

Live solitary, sedentary life; active day and night. Wary, hide when disturbed, often remain unnoticed due to camouflage colors.

It is generally solitary and stays in dense jungles.

prooiselectieStofwisselingsgedrag
Red brocket deer are selective browsers and prefer to feed on fruit.
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Factsheet Muntiacus muntjak / Muntjak
Diersoort Muntiacus muntjak Muntjak

Genus Muntiacus

Opmerkingen

Gemiddeld gewicht 18

Gemiddelde lengte 99

Eter herbivoor

Leefritme dag/nacht

Grootte leefgebied (0.11)

Maximale levensduur 18

Huisvesting binnen (8.7) Huisvesting buiten 120

Leefruimte ?

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Familie Cervidae Herten

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

hoog

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 1 Aantal hits in Google Scolar 620

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 1231

Orde Artiodactyla Evenhoevigen

km2

+ — —

GedragssubcriteriumGedragscriterium
sociale organisatieBiosociaal gedrag

Indian Muntjacs are regarded as extremely solitary animals

antipredatorgedragGedrag gericht op schuilen en vinden van beschutting
These deer are incredibly alert creatures.
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Factsheet Muntiacus reevesi / Chinese muntjak
Diersoort Muntiacus reevesi Chinese muntjak

Genus Muntiacus

Opmerkingen

Gemiddeld gewicht 13

Gemiddelde lengte (99)

Eter herbivoor

Leefritme ?

Grootte leefgebied 0.11

Maximale levensduur (18)

Huisvesting binnen (8.7) Huisvesting buiten (175.66)

Leefruimte ?

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Familie Cervidae Herten

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

hoog

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 2 Aantal hits in Google Scolar 431

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 395

Orde Artiodactyla Evenhoevigen

km2

+ — —

GedragssubcriteriumGedragscriterium
sociale organisatieBiosociaal gedrag

Muntiacus reevesi is a solitary, territorial deer that uses its tusk-like canines to defend its territory and gain access to females.
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Factsheet Odocoileus hemionus / Muildierhert
Diersoort Odocoileus hemionus Muildierhert

Genus Odocoileus

Opmerkingen

Gemiddeld gewicht 85

Gemiddelde lengte 152

Eter herbivoor

Leefritme ?

Grootte leefgebied 2.85

Maximale levensduur 22

Huisvesting binnen (10.18) Huisvesting buiten 500

Leefruimte op de grond (n=1)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Familie Cervidae Herten

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

hoog

laag

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 16 Aantal hits in Google Scolar 4660

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 758

Orde Artiodactyla Evenhoevigen

km2

+ + —
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Factsheet Odocoileus virginianus / Witstaarthert
Diersoort Odocoileus virginianus Witstaarthert

Genus Odocoileus

Opmerkingen

Gemiddeld gewicht 76

Gemiddelde lengte 151

Eter herbivoor

Leefritme dag/nacht

Grootte leefgebied 2.29

Maximale levensduur 23

Huisvesting binnen (10.16) Huisvesting buiten 500

Leefruimte op de grond (n=1)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Familie Cervidae Herten

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

hoog

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 34 Aantal hits in Google Scolar 7360

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 3543

Orde Artiodactyla Evenhoevigen

km2

+ — —

GedragssubcriteriumGedragscriterium
informatie zoekenExploratie- en spelgedrag

Whitetail deer are the most nervous and shy of our deer. They wave their tails characteristically from side to side when they are startled and 
fleeing. They are extremely agile and may bound at speeds of up to 30 miles per hour through tangled terrain in a forest.
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Factsheet Rangifer tarandus / Rendier
Diersoort Rangifer tarandus Rendier

Genus Rangifer

Opmerkingen

Gemiddeld gewicht 109

Gemiddelde lengte 222

Eter herbivoor

Leefritme ?

Grootte leefgebied 2600

Maximale levensduur 20

Huisvesting binnen (11.7) Huisvesting buiten 500

Leefruimte ?

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Familie Cervidae Herten

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

hoog

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 43 Aantal hits in Google Scolar 5040

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 3944

Orde Artiodactyla Evenhoevigen

km2

+ — —

GedragssubcriteriumGedragscriterium
sociale organisatieBiosociaal gedrag

Reindeer live in families (female with calf), herds, and gatherings.

Caribou are gregarious and the largest groups, which can number in the tens of thousands, are found during the summer months. This 
behavior is thought to bring about some measure of relief from harassing mosquitoes, warble flies, and nose bot flies.
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Factsheet Rusa timorensis / Javaans hert
Diersoort Rusa timorensis Javaans hert

Genus Rusa

Opmerkingen

Gemiddeld gewicht 66

Gemiddelde lengte 163

Eter herbivoor

Leefritme nacht

Grootte leefgebied (197.47)

Maximale levensduur (26)

Huisvesting binnen (10.44) Huisvesting buiten (405.75)

Leefruimte ?

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Familie Cervidae Herten

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

hoog

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 1 Aantal hits in Google Scolar 49

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 422

Orde Artiodactyla Evenhoevigen

km2

+ — —

GedragssubcriteriumGedragscriterium
agonistisch gedragBiosociaal gedrag

Males are extremely vocal and aggressive towards one another. 

sociale organisatieBiosociaal gedrag
Rusa Deer are very sociable and you will rarely find one on its own; it may seem to be alone but these animals are masters of camouflage.

Males and females live separately most of the year, except during the mating season.
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Factsheet Rusa unicolor / Sambar
Diersoort Rusa unicolor Sambar

Genus Rusa

Opmerkingen

Gemiddeld gewicht 178

Gemiddelde lengte 204

Eter herbivoor

Leefritme dag/nacht

Grootte leefgebied (197.47)

Maximale levensduur 26

Huisvesting binnen (11.34) Huisvesting buiten 500

Leefruimte ?

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Familie Cervidae Herten

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

hoog

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 0 Aantal hits in Google Scolar 54

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 1192

Orde Artiodactyla Evenhoevigen

km2

+ — —

GedragssubcriteriumGedragscriterium
agonistisch gedragBiosociaal gedrag

Male Sambars are solitary and very agressive during the breeding season

Both stags and does are aggressive; stags fight with antlers, does use teeth or start boxing matches with their rivals. They establish 
hierarchy only by fierce fights.
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Factsheet Sus barbatus / Baardzwijn
Diersoort Sus barbatus Baardzwijn

Genus Sus

Opmerkingen

Gemiddeld gewicht 136

Gemiddelde lengte 135

Eter omnivoor

Leefritme dag/nacht

Grootte leefgebied (5.8)

Maximale levensduur (16)

Huisvesting binnen (9.75) Huisvesting buiten (295.69)

Leefruimte op de grond (n=1)

cm

kg

jaar

m² m²

Zwijnen

Familie Suidae Varkens

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

Hoge behoeftes en risico's

Orde Artiodactyla Evenhoevigen

km2

GedragssubcriteriumGedragscriterium
kosten, voordelen en competitie (negatief)Biosociaal gedrag

resident pigs showed strong territorial behaviour even among themselves, and some dominant boars would not tolerate their subordinates 
using their favourite feeding sites (S. T. Wong, pers. obs.).

sociale organisatieBiosociaal gedrag
For the majority of the year, Bearded Pigs live in one location in a stable family group.

Alle varkens zijn sociale dieren  [vol XIII, p79, kol.2 ]

.Birth occurs within a nest, which is constructed of vegetation by the mother, and which is occupied by her and the new piglets for a week or 
so.
The basic social structure is that of the major social unit being the mother family, a female and her litter. These units often join up, and 
much larger aggregations are formed occasionally, with scores or even hundreds of pigs traveling together. Fully adult males seldom 
associate with the natal groups.

voedsel zoeken (appetitief, jagen, etc.)Stofwisselingsgedrag
Bearded pigs are known to migrate over considerable distances in Sarawak and East Kalimantan to follow the fruiting of illipe nuts (Shorea 
spp.) (Caldecott & Caldecott 1985).
the pig is an adaptable, intelligent, omnivorous ungulate with a complex social organisation. ...Females, at least, construct nests of grasses 
adn other vegetation. The mobile snout enables the animal to dig deeply into the soil and utilise food sources unavailable to other species.
Pigs and peccaries agree in having a remarkable organ adapted to rooting in the soil - the snout disc or rhinarium. The tip of the snout is 
flattened and supported by cartilage, a tough pad for pushing into even quite hard ground. The upper edge of the disc is at right-angles, or 
even at an acute angle to the top of the snout, so that loosened soil is most easily pushed aside by an upward motion of the head. The 
lower edge runs without a break into the mucous membrane of the mouth. The nostrils are centred in the disc where they are well-placed to 
detect potentially edible items but can be closed so that soil does not enter the nasal passages. The snout is moved by special muscles 
located just in front of the eyes, so that fine rooting movements are possible.
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Eindoordeel
hoog

hoog

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 1 Aantal hits in Google Scolar 202

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 152

+ — —

migratieOriëntatie in de ruimte
De dieren in het nooroostelijk deel van het eiland gaan daarentegen in augustus-september en in januari-febrari op enorme, in zuidelijke 
richting voerende trektochten. Duizenden worden er al lemmingen door een trekdrift gegrepen; oud en jong trekken individueel of in troepen 
van 20 tot 30 stuks en benutten speciale wissels, die zo diep zijn uitgelopen, dat ze op holle wegen lijken  [vol XIII, p85, kol.2 ]
a unique behavioural adaptation of bearded pigs to cope with seasonal food shortage is nomadic behaviour, where large groups of pigs 
move in search of fruiting trees (Curran & Leighton 2000, Leighton & Leighton 1983, Pfeffer & Caldecott 1986). Human activities that disrupt 
potential migration routes for these nomadic groups of pigs would negate their ability to find alternative foods (Davies et al. 2001). 
Suchmigration of pigs was documented in 1969– 1970 in our study area (MacKinnon 1974) but the migration ceased after the early 1980s 
when forest fragmentation due to logging had already occurred (J. Payne, pers. comm.). Forest fragmentation may have eliminated the 
ability of pigs to move when food became scarce thereby stranding these pigs during periods of fruit scarcity, intensifying competition with 
other frugivores such as sun bears..
Large-scale population movements by bearded pigs have often been reported in Malaya (Allen, 1948; Kempe, 1948; Hislop, 1949, 1952, 
1955) and Borneo (Shelford, 1916; Banks, 1931, 1949; Banks in Hislop, 1955; Pfeffer, 1959; Davies and Payne, 1982; Caldecott and 
Caldecott, 1985; Caldecott, 1988a, 1991). Pigs are described as moving consistently in one direction, in scattered or condensed herds, over 
a broad or narrow front, and over a period of several days, weeks or months. The animals are variously described as being in good, poor or 
very poor physical condition, sometimes accompanied by piglets and sometimes not, and regularly swimming across rivers, sometimes 
coastal bays and even out to sea. In some cases, the population is said to retrace its route later, or to follow a circular course to return 
whence it originally came. The distances traveled appear to vary greatly. Pfeffer (1959) described annual, apparently unidirectional, 
population movements in Kalimantan involving distances of 250-650 km, while Davies and Payne (1982) refer to annual reversible 
movements over tens of kilometers in Sabah. The approximate population tracks given by Caldecott (1988a) suggest rates of travel of 8-22 
km/month sustained over at least 4-8 months as part of larger cyclical movements in interior Sarawak. Some reports indicate that such 
population migrations begin or end in particular locations where abundant food may be found. Thus, Davies and Payne (1982) linked 
movements to seasonally-fruiting Dinochloa bamboo groves, while Caldecott (unpubl.) reinterpreted historical accounts so as to link 
Malayan bearded pig movements with predictable fruiting in camphor wood (Dryobalanops aromatica) forests. Caldecott (1988a) also 
described what appeared to be regular use of fruiting montane oak (Lithocarpus) forests in the upper Baram area of Sarawak.
they are well known for their most spectacular collective attribute - lemming-like population eruptions - which have been recorded in different 
parts of Borneo since early this century (Shelford, 1916). Equally interesting migratory behaviour was described from Malaya in the 1940's 
and 1950's, but by the 1960's the camphor wood forests whose fruiting seemed to stimulate this behaviour had been felled (Caldecott, 
1991). The result was a long period when eruptions and migrations were known to be a feature of the species, but they could not be 
described in the context of a broad appreciation of the bearded pig's ecology.
Bearded Pigs are unique among the pigs in the extensive migrations that they take. Several hundred animals join together for the purpose of 
migration. Yearlings have never been observed in the migrating herds, and it is probably for this reason that reproduction is timed so that 
yearlings are grown at the time of the annual migration. The migrating herds are led by old boars (male pigs). Travel is done at night on wide 
paths, which are well worn. During the day the pigs retreat to the thickets. The Bearded Pigs always travel by the same route and at the 
same time of year. During migration, the pigs are much less shy than usual. It is not clear whether the migrations are in response to 
variations in food supply or due to a regular migratory cycle.
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Factsheet Pecari tajacu / Halsbandpekari
Diersoort Pecari tajacu Halsbandpekari

Genus Pecari

Opmerkingen Cites II, m.u.v. populaties in Mexico en VS

Gemiddeld gewicht 21

Gemiddelde lengte 89

Eter herbivoor

Leefritme dag/nacht

Grootte leefgebied 1.82

Maximale levensduur 25

Huisvesting binnen 2 Huisvesting buiten 100

Leefruimte op de grond (n=1)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Pekari’s

Familie Tayassuidae Pekari’s

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

hoog

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 1 Aantal hits in Google Scolar 309

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 341

Orde Artiodactyla Evenhoevigen

km2

+ — —

GedragssubcriteriumGedragscriterium
kosten, voordelen en competitie (negatief)Biosociaal gedrag

In het leven van pekari’s schijnt de klier achter op de rug een belangrijke rol te spelen.... sproeiregen van melkwitte druppeltjes onder een 
hoek van ongeveer 60 graden schuin naar achteren uit de klier spoot...  [vol XIII, p107, kol.2 ] ... dient ze o.m. voor de markering van het 
woongebied [p.108, kol 1] ... Hans Krieg ... denkt dat de rugklier nog een andere betekenis heeft:’Het is mij namelijk evenals andere 
waarnemers opgevallen dat wilde en tamme dieren, ook als ze niet geslachtsrijp zijn, vaak met de zijkanten van de kop langs elkaars klier 
wrijven, en wel zolang en met zoveel overgave dat emn wel zeker kan zeggen, dat er voor hen een lustgevoel aan verbonden is’ [p108]

helpersBiosociaal gedrag
This adaptation, the presence of two social acts (the mutual rub and the low grunt) seemingly designed to promote group cohesion, and the 
distress shown by animals separated from their herds, suggest maintenance of small interanimal distances was selected strongly in the 
evolution of T. tajacu.

sociaal poetsenBiosociaal gedrag
Adult animals in the field and in captivity were observed rubbing each otlher's scent gland (Fig. 2). This behavior was observed commonly 
when two adults came in contact with each other along a trail feeding, or standing in a herd....This behavior begins at an early age. Two-
month old peccaries at the Arizona-Sonora Desert Museum were observed rubbing scent glands with adults. The behavior appears to be a 
herd-member recognition factor,

sociale organisatieBiosociaal gedrag
Both peccaries are gregarious. They form herds throughout their lifetime, with little or no tendency to separate into temporary, seasonal 
groups according to age or sex.1
Recognized leaders within peccary herds appeared to lead other individuals of the social unit along known trails between caves or shaded 
thicket resting sites and feeding areas.
White-lip herds were extremely cohesive units: individuals were never alone or beyond the hearing and scent range of the group. Nor did 
they fission as seasons changed or food availability declined, in contrast to the well-known fusion and fissioning pattern of collared peccary 
herds (Castellanos, 1983, Fragoso, 1994, Robinson & Eisenberg 1985, Berreto & Hernandez 1988). 
Peccary herds are coherent and essentially closed social units. Subadults seemingly are not driven away from the social group as usually 
occurs in suids (Bradley, 1971; Fradrich, 1965; Grundlach, 1968; Leuthold, 1977). There are no reports of juvenile peccary dispersal in the 
literature, and we saw none.
No other artiodactyl, except perhaps the two other species of peccaries (Kiltie, 1980; Wetzel, 1977a), have such stable, mixed-sex groups. 
Sowls (1974) claimed that males did not compete vigorously for estrous females and that, "the need of individuals for the presence of others 
of their own species is strong."
Peccaries are gregarious animals

drinkenStofwisselingsgedrag
temperature and water physiology of this species, which is that of typical tropical mammals (Zervanos, 1972, 1975; Zervanos and Day, 
1977; Zervanos and Hadley, 1973). Peccaries have a narrow thermal neutral zone, poorly insulating pelage, and little ability to conserve 
water.
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Factsheet Tayassu pecari / Witlippekari
Diersoort Tayassu pecari Witlippekari

Genus Tayassu

Opmerkingen Cites II

Gemiddeld gewicht 32

Gemiddelde lengte 111

Eter omnivoor

Leefritme dag/nacht

Grootte leefgebied 11

Maximale levensduur 21

Huisvesting binnen 2 Huisvesting buiten 100

Leefruimte op de grond (n=1)

cm

kg

jaar

m² m²

Familie Tayassuidae Pekari’s

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

Hoge behoeftes en risico's

Orde Artiodactyla Evenhoevigen

km2

GedragssubcriteriumGedragscriterium
sociale organisatieBiosociaal gedrag

Both peccaries are gregarious. They form herds throughout their lifetime, with little or no tendency to separate into temporary, seasonal 
groups according to age or sex.1
herds of white-lips often exceed 100 members (Mayer & Wetnzel 1987; March 91993; Fragoso 1994; but see Taber et al., 1994). and one 
report from Paraguay includes a count of more than 1000 (Jardine, 1836).
white-lipped peccary forms the largest herds ... often travelling in groups exceeding 200 individuals .... (Sowls, 1984; Mayer & Wetzel, 1987; 
Peres, pers comm).
Peccaries are gregarious animals

The white-lipped peccary is diurnal and lives in large herds of 50 to 300+ individuals, though there have been reported sightings of up to 
2,000 individuals. 
white-lipped peccary herds are wide-ranging and present a nomadic or semi-nomadic behaviour (Kiltie & Terborgh 1983) in at least some 
undisturbed parts of Amazonia.

thermoregulatie (gedrag)Verzorgingsgedrag
Like pigs, these white-lipped peccaries use mud wallows.

sociaal poetsenVerzorgingsgedrag
An odd ritual of grooming is performed by this species. One peccary grooms another's scent glands by rubbing the sides of its head on the 
other's hindquarters and scent glands. This is not related to sex or age (Mayer and Wetzel 1987).  

voedselitemsStofwisselingsgedrag
peccaries (Tayassuidae) are a dominant element within the neotropical mammal community. Their evolution of a strong mastication 
apparatus, unique interlocking canines, patterns of movement, and foraging ecology are viewed as adaptations to exploit hard seeds, 
particulary palm seeds
ABSTRACT.-Interlocking canines of rain forest peccaries (Tayassu tajacu and T. pecari) may function to resist forces tending to dislocate 
the lower jaw when these animals bite hard nuts and seeds. This hypothesis suggests a scenario for the evolutionary divergence between 
peccaries and pigs that focuses on differences in feeding ecology. Other features of the cranial anatomy of peccaries also appear to reflect 
use of highly resistant foods.
Only two of the 10 seed and nut species were consumed by T. tajacu: Astrocaryum cf. macrocalyx and Jessina sp. 

specifiek gedrag (vliegen, zwemmen, etc.)Oriëntatie in de ruimte
white-lipes) appear to exercise some of the most remarkable long-distance movements (sensu Sinclair, 1894( of any non-volant mammal in 
neotropical forests (Fragaso, 1994)

migratieOriëntatie in de ruimte
White-lipped peccaries can travel up to 13 km/day and there is evidence that they are nomadic or migratory, driven by mast fruiting events 
of trees, and of palms in particular (Altrichter and Almeida 2002; Bodmer 1990; Kiltie and Terborgh 1983; Peres 1994a, 1994b, 1996). 
However, radiotracking studies, which have only been undertaken on a peninsula (Carrillo et al. 2002) and an island (Fragoso 1998a), 
suggest that white-lipped peccaries have stable home ranges. It remains unclear how these settings affect the movement of peccaries.
Two white-lipped peccary (Tayassue pecari) herds were radio-tracked for 5 and 13 mo, respectively on Maraca Island Ecological Reserve, 
Roraima, Brazil. Home range size was 109.6 km2 for the larger herd (130 animals) and 21.8 km2 for the smaller herd (53 animals). Neither 
herd migrated or moved nomadically during the study period. 
Average home range size for the white-lipped peccaries was 1871 ha (90% HM). This was similar to the few reliable estimates available 
from continuous tropical forests. Despite supposed area restrictions, white-lipped peccaries maintained distinct seasonal ranges with a 
minimum of overlap. Within seasons, subherds overlapped spatially, but were separated temporally.
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Eindoordeel
hoog

hoog

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 3 Aantal hits in Google Scolar 481

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 224

+ — —

home rangeOriëntatie in de ruimte
Two white-lipped peccary (Tayassue pecari) herds were radio-tracked for 5 and 13 mo, respectively on Maraca Island Ecological Reserve, 
Roraima, Brazil. Home range size was 109.6 km2 for the larger herd (130 animals) and 21.8 km2 for the smaller herd (53 animals). Neither 
herd migrated or moved nomadically during the study period. 
Average home range size for the white-lipped peccaries was 1871 ha (90% HM). This was similar to the few reliable estimates available 
from continuous tropical forests. Despite supposed area restrictions, white-lipped peccaries maintained distinct seasonal ranges with a 
minimum of overlap. Within seasons, subherds overlapped spatially, but were separated temporally.
White-lips in this study exhibited strong site fidelity, in that they consistently returned to feeding, bedding and watering sites

their home range is estimate to be between 60 and 200 sq. km

habitatselectieOriëntatie in de ruimte
Although aquatic habitats made up a small proportion of the herd home range, they were most preferred by T. pecari during both seasons. 
Headwater palmito Euterpe edulis swamps were most favored in the dry season, whereas swamps and marshes near larger streams were 
preferred in the wet season
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Factsheet Canis lupus familiaris / Huishond
Diersoort Canis lupus familiaris Huishond

Genus Canis

Opmerkingen Oude naam: Canis familiaris; op Belgische lijst

Gemiddeld gewicht (32)

Gemiddelde lengte (106)

Eter

Leefritme

Grootte leefgebied (43)

Maximale levensduur (30)

Huisvesting binnen (8.92) Huisvesting buiten (197.01)

Leefruimte

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Familie Canidae Hondachtigen

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

hoog

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 7 Aantal hits in Google Scolar 497

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 8743

Orde Carnivora Roofdieren

km2

+ — —

GedragssubcriteriumGedragscriterium
sociale organisatieBiosociaal gedrag

Like wolves, dogs posses the need to live within a secure and orderly social group.
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Factsheet Caracal caracal / Caracal
Diersoort Caracal caracal Caracal

Genus Caracal

Opmerkingen Oude naam: Felis caracal (= Caracal c.); Cites I/II, Cites I = populatie van Azië

Gemiddeld gewicht 12

Gemiddelde lengte 74

Eter carnivoor

Leefritme nacht

Grootte leefgebied 276

Maximale levensduur 17

Huisvesting binnen (7.82) Huisvesting buiten 50

Leefruimte op de grond (n=1)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Familie Felidae Katachtigen

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

laag

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 2 Aantal hits in Google Scolar 600

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 1337

Orde Carnivora Roofdieren

km2

+ — +

GedragssubcriteriumGedragscriterium
territorialiteitBiosociaal gedrag

Both sexes are territorial and maintain an active home range. 

sociale organisatieBiosociaal gedrag
The solitary, nocturnal life style of caracals Caracal caracal…

Caracals are solitary, except for the duration of mating and rearing of kits. 

home rangeOriëntatie in de ruimte
Caracals actively maintain a rather large home range for their relatively small size. In parts of Africa the territory of a male ranges from 31 to 
65 km sq. Females in the same region will maintain a range of 4 to 31 km sq. In parts of Asia, males commonly maintain home ranges of 
200 km sq. to over 300 km sq. The home range of a male is typically twice that of a female.
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Factsheet Felis catus / Huiskat
Diersoort Felis catus Huiskat

Genus Felis

Opmerkingen Oude naam: Felis lybica domestica (= Felis silvestris domestica = Felis Catus); op Belgische lijst

Gemiddeld gewicht 2.88

Gemiddelde lengte (53.33)

Eter ?

Leefritme ?

Grootte leefgebied 1.52

Maximale levensduur 34

Huisvesting binnen (6.93) Huisvesting buiten 30

Leefruimte ?

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Familie Felidae Katachtigen

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

laag

laag

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 138 Aantal hits in Google Scolar 4530

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 5368

Orde Carnivora Roofdieren

km2

+ + +
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Factsheet Felis chaus / Moeraskat
Diersoort Felis chaus Moeraskat

Genus Felis

Opmerkingen Cites II

Gemiddeld gewicht 7.16

Gemiddelde lengte 70

Eter carnivoor

Leefritme dag/nacht

Grootte leefgebied (1.44)

Maximale levensduur 12

Huisvesting binnen (7.66) Huisvesting buiten 30

Leefruimte op de grond (n=1)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Familie Felidae Katachtigen

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

laag

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 0 Aantal hits in Google Scolar 267

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 1420

Orde Carnivora Roofdieren

km2

+ — +

GedragssubcriteriumGedragscriterium
sociale organisatieBiosociaal gedrag

Like most felids, Felis chaus are solitary animals.

Jungle cats are solitary in nature. 
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Factsheet Leptailurus serval / Serval
Diersoort Leptailurus serval Serval

Genus Leptailurus

Opmerkingen Oude naam: Felis serval; Cites II

Gemiddeld gewicht 12

Gemiddelde lengte 83

Eter carnivoor

Leefritme dag/nacht

Grootte leefgebied 1.95

Maximale levensduur 23

Huisvesting binnen (8.15) Huisvesting buiten 50

Leefruimte op de grond (n=1)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Familie Felidae Katachtigen

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

laag

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 2 Aantal hits in Google Scolar 450

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 1769

Orde Carnivora Roofdieren

km2

+ — +

GedragssubcriteriumGedragscriterium
territorialiteitBiosociaal gedrag

territorial

Males territorial.

sociale organisatieBiosociaal gedrag
Solitary

Servals are solitary animals that primarily communicate through urine spraying and rubbing saliva on objects.

home rangeOriëntatie in de ruimte
Home ranges of males 12–26 mi2 (31–65 km2), females 1.5–12 mi2 (4–31 km2).

Home range 3.7 to 7.7 mi2 (9.5 to 20 km2) for females, 4.4 to 12.4 mi2 (11.5 to 32 km2) for males, ranges may overlap.
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Factsheet Lynx canadensis / Canadese lynx
Diersoort Lynx canadensis Canadese lynx

Genus Lynx

Opmerkingen Niet op positieflijst!

Gemiddeld gewicht 9.68

Gemiddelde lengte 70

Eter carnivoor

Leefritme nacht

Grootte leefgebied 33

Maximale levensduur 27

Huisvesting binnen (7.66) Huisvesting buiten 200

Leefruimte op de grond (n=1)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Familie Felidae Katachtigen

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

hoog

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 1 Aantal hits in Google Scolar 1450

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 1987

Orde Carnivora Roofdieren

km2

+ — —

GedragssubcriteriumGedragscriterium
sociale organisatieBiosociaal gedrag

Most studies indicate that lynx are solitary and that the only prolonged association is between a female and her offspring.

Lynx are solitary and seem to be territorial.

The Canada Lynx is a solitary and secretive crepuscular animal, mostly active in the early morning and at dusk. Lynx tend to sleep during 
the day and are moderately active at night. Although solitary, at times small groups may be observed traveling together. 

bewegen (op locatie)Oriëntatie in de ruimte
The lynx roam about one and a half to three miles each day, and thus require a large territory. 

home rangeOriëntatie in de ruimte
The sizes of areas used by lynx also vary, ranging from 3 to 783 square km, but most lynx ranges are relatively small, measuring 15 to 50 
square km. Male ranges are usually larger than female ranges. 
Home range sizes for lynx range from 4-25 km2 for females, and 4-70 km2 for males.

Ranges vary in size from 11 to 300 square kilometers.
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Factsheet Lynx lynx / Lynx
Diersoort Lynx lynx Lynx

Genus Lynx

Opmerkingen Oude naam: Felis lynx; Cites I/II, Cites I = lynx pardinus

Gemiddeld gewicht 19

Gemiddelde lengte 85

Eter carnivoor

Leefritme dag/nacht

Grootte leefgebied 138

Maximale levensduur 27

Huisvesting binnen (8.22) Huisvesting buiten 200

Leefruimte op de grond (n=1)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Familie Felidae Katachtigen

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

hoog

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 27 Aantal hits in Google Scolar 3500

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 2549

Orde Carnivora Roofdieren

km2

+ — —

GedragssubcriteriumGedragscriterium
sociale organisatieBiosociaal gedrag

The Eurasian lynx is mainly nocturnal and lives solitarily as an adult.

Although the evidence is meagre, lynx appear to have a social organization that is similar to that of other solitary felids, in which males 
occupy large home ranges and one or more females reside within each male’s area.

voedsel zoeken (appetitief, jagen, etc.)Stofwisselingsgedrag
The hunting area of an average lynx is from 20 to 60 km2 (8 to 23 sq mi) and it can tread more than 20 km (12 mi) during one night.

The lynx is a solitary hunter that relies on stealth and ambush.

voedselitemsStofwisselingsgedrag
While the Eurasian lynx is a forest animal which preys on ungulates, the Iberian lynx is found in scrub vegetation and preys almost 
exclusively on European rabbits.

dag, nacht, schemer actiefOriëntatie in de tijd
The Eurasian lynx is mainly nocturnal and lives solitarily as an adult.

home rangeOriëntatie in de ruimte
Male home range typically 100 mi2 (260 km2), female range 66 mi2 (168 km2).

Individual home ranges can range from 25 to 2800 square kilometers, depending on habitat, density, and prey availability. Female territories 
range from 100 to 200 square kilometers, males occupy ranges of 240 to 280 square kilometers.
Home ranges in lynxes differ by sex, age, prey density, and survey method, from approximately 11 to 50 km2
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Factsheet Lynx rufus / Rode lynx
Diersoort Lynx rufus Rode lynx

Genus Lynx

Opmerkingen Niet op positieflijst!

Gemiddeld gewicht 6.37

Gemiddelde lengte 69

Eter carnivoor

Leefritme dag/nacht

Grootte leefgebied 33

Maximale levensduur 32

Huisvesting binnen (7.62) Huisvesting buiten 200

Leefruimte op de grond (n=1)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Familie Felidae Katachtigen

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

hoog

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 2 Aantal hits in Google Scolar 2240

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 4117

Orde Carnivora Roofdieren

km2

+ — —

GedragssubcriteriumGedragscriterium
sociale organisatieBiosociaal gedrag

The bobcat, like most other felids, essentially lives a solitary lifestyle. In general, the only prolonged association among bobcats is between 
a female and her young.
Bobcats are solitary animals. The male and female interact almost exclusively during the mating season.

Like most cats, the bobcat is territorial and largely solitary, although there is some overlap in home ranges.

dag, nacht, schemer actiefOriëntatie in de tijd
Each night it will move from 2 to 7 miles (3.2 to 11 km) along its habitual route. This behavior may vary seasonally, as Bobcats become 
more diurnal during fall and winter. This is a response to the activity of their prey, which are more active during the day in colder months.
Bobcats are basically terrestrial and nocturnal, although they are good climbers and are often active at dusk as well as during the night.

bewegen (op locatie)Oriëntatie in de ruimte
Each night it will move from 2 to 7 miles (3.2 to 11 km) along its habitual route. This behavior may vary seasonally, as Bobcats become 
more diurnal during fall and winter. This is a response to the activity of their prey, which are more active during the day in colder months.
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Factsheet Prionailurus bengalensis / Luipaardkat
Diersoort Prionailurus bengalensis Luipaardkat

Genus Prionailurus

Opmerkingen Oude naam: Felis bengalensis (= Prionailurus b.); Cites I/II, Cites I = Bangladesh, India & Thailand

Gemiddeld gewicht 2.78

Gemiddelde lengte 68

Eter carnivoor

Leefritme nacht

Grootte leefgebied 1.76

Maximale levensduur 15

Huisvesting binnen (7.58) Huisvesting buiten (93.49)

Leefruimte op de grond (n=1)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Familie Felidae Katachtigen

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

hoog

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 1 Aantal hits in Google Scolar 500

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 1229

Orde Carnivora Roofdieren

km2

+ — —

GedragssubcriteriumGedragscriterium
sociale organisatieBiosociaal gedrag

The Leopard Cat is solitary, except during breeding season.

Leopard cats are solitary animals that sleep in small caves or hollow trees.

beschutting makenGedrag gericht op schuilen en vinden van beschutting
Leopard cats are solitary animals that sleep in small caves or hollow trees.

dag, nacht, schemer actiefOriëntatie in de tijd
This cat is nocturnal, and during the day it spends its time in dens that may be hollow trees, cavities under roots, or caves.
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Factsheet Cynictis penicillata / Vosmangoest
Diersoort Cynictis penicillata Vosmangoest

Genus Cynictis

Opmerkingen Oude naam: Cynictis penicillata (=Herpestidae)

Gemiddeld gewicht 0.69

Gemiddelde lengte 29

Eter carnivoor

Leefritme dag

Grootte leefgebied 2

Maximale levensduur 15

Huisvesting binnen (5.54) Huisvesting buiten (22.35)

Leefruimte op de grond (n=1)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Familie Herpestidae

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

laag

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 9 Aantal hits in Google Scolar 220

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 443

Orde Carnivora Roofdieren

km2

+ — +

GedragssubcriteriumGedragscriterium
sociale organisatieBiosociaal gedrag

The social structure of the yellow mongoose is hierarchical, based around a central breeding pair and their most recent offspring. There are 
also subadults, the elderly, or adult relatives of the central pair.
This suggests that the social units of the yellow mongoose may be more complex than a simple family unit.

The yellow mongoose is a social species. Colonies are usually centered around a family group consisting of a male and a female, their 
youngest offspring, and other individuals consisting of subadults, very old adults, or individuals with some sort of association to the group

overigGedrag gericht op schuilen en vinden van beschutting
Galerella did not use dens, whereas Cynictis never rested outside a den.

The yellow mongoose occupies permanent burrows which it often cohabits with ground squirrels and suricates although it is capable of 
making very complex burrows (Taylor and Meester 1993). Burrows are a thermoregulatory advantage since the microenvironment is 
buffered against extremes (Skinner and Smithers 1990). 

bewegen (op locatie)Oriëntatie in de ruimte
Yellow mongooses may have 3-5 burrow systems, each of which may be occupied for 6-8 weeks.

Movements: 3230 ± 1135 m/day Home range size: 84 ± 31 ha 
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Factsheet Mungos mungo / Zebra mangoest
Diersoort Mungos mungo Zebra mangoest

Genus Mungos

Opmerkingen Oude naam: Mungos mungo (= Herpestidae)

Gemiddeld gewicht 1.26

Gemiddelde lengte 36

Eter carnivoor

Leefritme dag

Grootte leefgebied 2.16

Maximale levensduur 12

Huisvesting binnen (6) Huisvesting buiten (32.14)

Leefruimte op de grond (n=1)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Familie Herpestidae

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

laag

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 11 Aantal hits in Google Scolar 343

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 723

Orde Carnivora Roofdieren

km2

+ — +

GedragssubcriteriumGedragscriterium
territorialiteitBiosociaal gedrag

Vooral hooggeplaatste mannetjes markeren het territorium regelmatig. Opvallende plaatsen in het territorium, waaronder termietenheuvels, 
stenen en boomstronken, worden dagelijks gemarkeerd

overigVoortplantingsgedrag
Banded mongooses are cooperative breeders, which means that all members of a group contribute to offspring care

overigGedrag gericht op schuilen en vinden van beschutting
Groups sleep together at night in underground dens, often abandoned termite mounds, and change den frequently (every 2-3 days).
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Factsheet Suricata suricatta / Stokstaartje
Diersoort Suricata suricatta Stokstaartje

Genus Suricata

Opmerkingen

Gemiddeld gewicht 0.73

Gemiddelde lengte 29

Eter carnivoor

Leefritme dag

Grootte leefgebied 14

Maximale levensduur 12

Huisvesting binnen (5.54) Huisvesting buiten 16

Leefruimte op de grond (n=1)

cm

kg

jaar

m² m²

Familie Herpestidae

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

Hoge behoeftes en risico's

Orde Carnivora Roofdieren

km2

GedragssubcriteriumGedragscriterium
informatie geven (markeren, etc.)Exploratie- en spelgedrag

Olfactory communication: scent-marking with anal pouch and urine, communal latrines. Male often (females seldom?) mark vertical and flat 
surfaces with strong-smelling anal-gland secretion, especially around den entrances. The animals usually sniff before marking and afterward 
may rub the body along the same spot. One hindleg is often raised slightly during the anal-drag. The use of communal latrines may originate 
in the tendency of littermates, beginning in the third month, to use places where other Suricates have excreted. Like dogs, males urinate 
against vertical objects with the near leg cocked  

kosten, voordelen en competitie (negatief)Biosociaal gedrag
Meerkats are highly social and live in packs consisting of up to 3 familial groups (van Staaden, 1994). There can be up to 30 individuals in a 
pack. Each individual family group includes a breeding pair and their offspring. Within packs, animals are usually friendly, but among packs, 
serious fights can erupt (Estes, 1991). 
Dominant females frequently expelled subordinate females from the group during the latter months of their own pregnancy, but allowed 
them to return soon after birth. Subordinate females left their natal groups on a total of 31 occasions during the course of the study, 
although eight females left at the same time as one or more other individuals of the same sex, reducing the sample of independent 
emigrations to 27. Leaving was not confined to situations where the leaving female was closely related to the breeding adult of the opposite 
sex: of 17 females that left their natal group, the date of birth of which was known, 12 were neither sisters of the dominant male nor were 
conceived during his period of tenure. Attacks typically consisted of repeated chases, which sometimes involved other group members of 
both sexes as well as the dominant female. Attacks occurred in groups of all sizes, including two cases where the subject was the only 
female in the group apart from the dominant female. Ejected females typically followed the group for several days before leaving the area. 
By expelling subordinate females from the group durig the later stages of gestation, breeding females presumably reduced the risk of 
infanticide.  

helpersBiosociaal gedrag
The father meerkat may take an active role in parental care by guarding the young. Because of the highly social nature of meerkats, 
nonbreeding individuals are often part of the pack. These nonbreeders act as helpers, guarding and provisioning the young (van Staaden, 
1994).  
Female helpers, for example, preferentially feed female pups — In the wild, a solitary meerkat is a rare and typically short-lived 
phenomenon; indeed, the single most striking thing about meerkats is that they are highly social animals. They live year-round in tight-knit 
groups of up to 40 individuals presided over by a dominant female and a dominant male who fathers most of the litters born in the group. 
During the period for which the young remain at the natal burrow, one or more group members remain at the burrow, guarding the young 
against terrestrial and avian predators. In addition to their guarding functions, the presence of babysitters may reduce heat los by the pups 
when both are underground. Babysitters typically remain at the burrow from dawn until dusk and rarel feed during this time, while the rest of 
the group leaves on its daily foraging excursion. However, in a minority of cases, groups return to the natal burow during the course of the 
day and the guard may then change. Babysitters warn emerging pups of the approach of predators and guard the burrow against solitary 
suricates or neighbouring groups, and will chase away small predators such as yellow mongooses (Cyictis pnicillata).  
Among meerkats we have seen cases where yearling and juvenile helpers initially carry prey to kittens, give it to them, and then snatch the 
food back again for themselves. meerkat helpers accounted for little of the variance in juvenile survival or seasonal reproductive output. We 
found no significant positive effects of band size on litter size at emergence, the number or proportion of kittens surviving to 12 weeks, or 
seasonal reproductive output. Although there was a positive correlation between numbers of yearlings and reproductive success, the field 
observations suggest that this was coincidental. Our observation of the vulnerability of kittens in small bands to predation during the 
intensive provisioning period suggest that band size is important in meerkats. It may be that rather than operating in a linear manner, co-
operative rearing is related to reproductive success in meerkats by a step function as observed by Rabenold (1990) for Campylorhynchus 
wrens. Another possibility is that, rather than guarantee short-term juvenile survival, helpers increased the long-term fitness of the young 
and breeders. 
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Eindoordeel
laag

hoog

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 50 Aantal hits in Google Scolar 853

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 1710

+ — +

beschutting makenGedrag gericht op schuilen en vinden van beschutting
Suricate dens tend to be extensive and complex. The average warren is about 5 m across with +- 15 entrances, ranging from simple 
burrows with a few holes up to labyrinths 25 by 32 m across with 90 entrances (Lynch 1980). The sites are slightly elevated, even on level 
plains, due to the accumulation of excavated soil. Suricates can and do dig and extend tunnels when the ground is soft after rain, but usually 
they occupy existing burrows, especially ones prepared by round squirrels. Tunnels run at two or three different levels, as deep as 1.5-2m. 
Most interconnect and have chambers c. 30 cm high by 15 cm long at intervals. Temperature recordings from the surface to 1.2 m revealed 
a daily variation in the deeper tunnels of less than 1 C. The average daily minimum in wither was 10 and the average maximum in summer 
was 23, compared to -4 and 38.5 outside, with daily fluctuations of 29 and 17 respectively. Thus suricates, like other small desert animals, 
use underground shelters to avoid climatic extremes. 
Groups of 2-45 members travel as a cohesive unit from burrow system to burrow system and renovate boltholes on their way, which they 
use as shelters when a predator alarm is given. On average, we counted in an area of 100x100m (N ¼ 6) a mean +SD of 5.0 +-7.0 foraging 
holes, 7.2 +5.2 boltholes, 0.6 +0.9 burrow systems with 2.8 +2.4 burrow entrances and 5.8 +10.3 other potential shelters, such as tree 
trunks, dead trees or piles of branches. 

home rangeOriëntatie in de ruimte
Meerkats, cooperatively breeding mongooses, occupy large territories of about 2-4 km2 with 5-20 sleeping burrows that typically have 
several entrances (T. Clutton-Brock, unpublished data).  
A home range typically includes some five warrens spaces 50-100 m apart, which are occupied in rotation for months, even years, at a time 
(Synman 1940).  
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Factsheet Aonyx cinerea / Dwergotter
Diersoort Aonyx cinerea Dwergotter

Genus Aonyx

Opmerkingen Soort binnen genus van RDA-positieflijst

Gemiddeld gewicht 3.53

Gemiddelde lengte 52

Eter carnivoor

Leefritme nacht

Grootte leefgebied (0.54)

Maximale levensduur 10

Huisvesting binnen (6.87) Huisvesting buiten 20

Leefruimte op de grond (n=2)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Dwergotters

Familie Mustelidae Marterachtigen

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

laag

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 0 Aantal hits in Google Scolar 146

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 1633

Orde Carnivora Roofdieren

km2

+ — +

GedragssubcriteriumGedragscriterium
sociale organisatieBiosociaal gedrag

It is a highly social species, occurring in groups of up to 15 individuals. 

Aonyx cinerea live in extended family groups of approximately twelve individuals. They are social and vocal animals

overigStofwisselingsgedrag
In the wild Asian Small-clawed Otters eat one third of their body weight in food each day

habitatselectieOriëntatie in de ruimte
The small-clawed otter lives in small streams, rice paddies and coastal mangroves. 

They select areas with equal amounts of land and running water.

Small-Clawed Otters prefer shallow water, with a good food supply, and moderate to low bankside vegetation.
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Factsheet Mustela putorius furo / Fret
Diersoort Mustela putorius furo Fret

Genus Mustela

Opmerkingen op Belgische lijst; alleen gedomesticeerd

Gemiddeld gewicht 0.98

Gemiddelde lengte 36

Eter carnivoor

Leefritme nacht

Grootte leefgebied 0.54

Maximale levensduur 14

Huisvesting binnen (6) Huisvesting buiten 20

Leefruimte op de grond (n=1)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Familie Mustelidae Marterachtigen

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

laag

laag

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 26 Aantal hits in Google Scolar 1850

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 3179

Orde Carnivora Roofdieren

km2

+ + +
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Factsheet Nasua narica / Witsnuitneusbeer
Diersoort Nasua narica Witsnuitneusbeer

Genus Nasua

Opmerkingen

Gemiddeld gewicht 4.58

Gemiddelde lengte 55

Eter omnivoor

Leefritme dag/nacht

Grootte leefgebied 0.83

Maximale levensduur 18

Huisvesting binnen (7.01) Huisvesting buiten 40

Leefruimte op de grond (n=1)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Familie Procyonidae

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

laag

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 3 Aantal hits in Google Scolar 754

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 311

Orde Carnivora Roofdieren

km2

+ — +

GedragssubcriteriumGedragscriterium
territorialiteitBiosociaal gedrag

Males live solitary lives . Male ranges do not overlap, and they will fight when they meet another male. 

home rangeOriëntatie in de ruimte
The small proportion of the home range covered in each day by the groups contrasts with the large part of the home range area covered 
daily by groups of N. narica (Kaufmann, 1962). Even for the largest home range sizes found for the genus, in Arizona, coatis were observed 
crossing their entire range in less than 10 h (Hass, 2002).
Coatis (genus Nasua) occupy a large range of forested habitats. Use of space by N. nasua was characterized by an average home range 
area for one group of 445 ha by the minimum convex polygon method and 544 ha by the fixed kernel method, which was used across 2 
months; the use of trees for foraging and travelling was superior to that reported for N. nasua and Nasua narica until now, being higher in 
the drier season. The home range of three coati groups shifted during the 3 years of this study; the home range of one habituated group 
changed by 91%. The proportion of ground foraging increased with the higher availability of soil invertebrates during the rainy season, but 
cannot be explained solely on the basis of resource availability. 
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Factsheet Nasua nasua / Neusbeer
Diersoort Nasua nasua Neusbeer

Genus Nasua

Opmerkingen

Gemiddeld gewicht 3.78

Gemiddelde lengte 53

Eter omnivoor

Leefritme dag

Grootte leefgebied 0.95

Maximale levensduur 18

Huisvesting binnen (6.92) Huisvesting buiten 40

Leefruimte boven de grond (n=2)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Familie Procyonidae

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

laag

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 4 Aantal hits in Google Scolar 487

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 365

Orde Carnivora Roofdieren

km2

+ — +

GedragssubcriteriumGedragscriterium
nestgedragVoortplantingsgedrag

After mating,  the females disperse and build tree nests for the remainder of gestation and parturation. Females care for the altricial young 
in isolated tree nests until they are able to walk and climb 

home rangeOriëntatie in de ruimte
Home ranges of N. narica range widely, from 33 ha (Gompper, 1997) in Barro Colorado Island, Panama, to 3221 ha (Hass, 2002) in 
Arizona, near its northern limit of distribution. This variation probably occurs also in N. nasua.   
Use of space by N. nasua in the CBSP was characterized by an average home range area for one group of 445 ha by the minimum convex 
polygon method and 544 ha by the fixed kernel method,  which was used across 2 months; the use of trees for foraging and travelling was 
superior to that reported for N. nasua and Nasua narica until now, being higher in the drier season.  
Other estimates of home range size for N. nasua were obtained for a site of ‘cerrado’ – Atlantic forest transition, where a female coati used 
630 ha and a male used 490 ha (Nakano-Oliveira, 2002). 
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Factsheet Potos flavus / Rolstaartbeer
Diersoort Potos flavus Rolstaartbeer

Genus Potos

Opmerkingen

Gemiddeld gewicht 2.44

Gemiddelde lengte 51

Eter omnivoor

Leefritme nacht

Grootte leefgebied 0.21

Maximale levensduur 29

Huisvesting binnen 16 Huisvesting buiten 16

Leefruimte boven de grond (n=2)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Familie Procyonidae

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

laag

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 1 Aantal hits in Google Scolar 390

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 836

Orde Carnivora Roofdieren

km2

+ — +

GedragssubcriteriumGedragscriterium
sociale organisatieBiosociaal gedrag

Originally, kinkajous were thought to be a solitary species that rarely exhibited sociality, but behavioral studies have revealed complex social 
interactions 

voedsel zoeken (appetitief, jagen, etc.)Stofwisselingsgedrag
Kinkajous spend much of the night foraging solitarily in fruit trees.

dag, nacht, schemer actiefOriëntatie in de tijd
Kinkajous are strictly nocturnal and arboreal.

activiteit/inactiviteitOriëntatie in de tijd
Kinkajous spend much of the night foraging solitarily in fruit trees.

habitatselectieOriëntatie in de ruimte
They are arboreal and rarely descent to the ground.

Kinkajous are strictly nocturnal and arboreal.

Kinkajous are arboreal and possess many adaptations common to arboreal species
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Factsheet Genetta genetta / Genetkat
Diersoort Genetta genetta Genetkat

Genus Genetta

Opmerkingen

Gemiddeld gewicht 1.76

Gemiddelde lengte 55

Eter omnivoor

Leefritme nacht

Grootte leefgebied 12

Maximale levensduur 34

Huisvesting binnen (7.01) Huisvesting buiten 30

Leefruimte op de grond (n=1)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Familie Viverridae Civetkatten

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

laag

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 5 Aantal hits in Google Scolar 486

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 264

Orde Carnivora Roofdieren

km2

+ — +

GedragssubcriteriumGedragscriterium
sociale organisatieBiosociaal gedrag

Nocturnal and solitary, common genets shelter in dense vegetation and hollow trees dring the day.  

The African civet Civettictis civetta and common genet Genetta genetta are among the most widely distributed but poorly studied of African 
carnivores. Both species are solitary and nocturnal, occur primarily in forested habitats and eat a wide variety of vertebrate, invertebrate and 
plant material (Kingdon, 1977; Estes, 1991). This genet was exclusively solitary although a single observation was made of a different genet 
within 50 m of a white-tailed mongoose. 

dag, nacht, schemer actiefOriëntatie in de tijd
They are nocturnal and only rarely appear during the day, though they are sometimes reported as foraging at twilight. 

Genets were exclusively nocturnal, starting activity after sunset and ending before sunrise. Genets were exclusively nocturnal, starting and 
ending activity after sunset and before sunrise, respectively (Fig. 2). However, daylight activity was detected on 2.5% of occasional locations 
(SD = 2.1, n = 8). Activity was exclusively nocturnal, which contrasts with the high degree of diurnal activity observed for a young female in 
another part of Dofiana National Park (Palomares and Delibes, 1988). In that study, lack of cover may have been a factor to consider. In 
northern Spain, two female genets also were nocturnal (E. Camacho, pers. comm.). All the other species of genets that have been 
radiotracked exhibited mainly nocturnal activity, although considerable diurnal activity was observed (Fuller et al., 1990; Ikeda et al., 1982, 
1983; Maddock and Perrin, 1993). 
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Factsheet Didelphis virginiana / Noord-Amerikaanse opossum
Diersoort Didelphis virginiana Noord-Amerikaanse opossum

Genus Didelphis

Opmerkingen Oude naam: Didelphis marsupialis

Gemiddeld gewicht 2.44

Gemiddelde lengte 74

Eter omnivoor

Leefritme nacht

Grootte leefgebied 0.51

Maximale levensduur 5

Huisvesting binnen (7.82) Huisvesting buiten 10

Leefruimte boven de grond (n=2)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Familie Didelphidae Opossums

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

laag

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 7 Aantal hits in Google Scolar 4000

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 1383

Orde Didelphimorphia Amerikaanse opossums

km2

+ — +

GedragssubcriteriumGedragscriterium
dag, nacht, schemer actiefOriëntatie in de tijd

the Virginia opossum is a solitary, nocturnal marsupial

home rangeOriëntatie in de ruimte
Opossums averaged 16.3 unique dens per individual. Individuals tended to spend a large proportion of their time in a single, ‘‘favorite’’ den. 
On average, opossums spent 40% of their nights in this favorite den, although this proportion varied greatly among individuals 
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Factsheet Monodelphis domestica / Kortstaartopossum
Diersoort Monodelphis domestica Kortstaartopossum

Genus Monodelphis

Opmerkingen

Gemiddeld gewicht 0.09

Gemiddelde lengte 15

Eter carnivoor

Leefritme dag/nacht

Grootte leefgebied (0.51)

Maximale levensduur 6

Huisvesting binnen (4.35) Huisvesting buiten 1.5

Leefruimte op de grond (n=1)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Familie Didelphidae Opossums

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

laag

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 7 Aantal hits in Google Scolar 1400

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 232

Orde Didelphimorphia Amerikaanse opossums

km2

+ — +

GedragssubcriteriumGedragscriterium
agonistisch gedragBiosociaal gedrag

Tegen soortgenoten zijn ze nogal agressief wat in het paargedrag ook duidelijk tot uiting komt. Hierin komt één van de twee dieren nogal 
eens gewond uit de paringsstrijd.  

sociale organisatieBiosociaal gedrag
Gray short-tailed opossums are solitary animals that exhibit aggressive behavior towards conspecifics. Nowhere is this more evident than in 
breeding, where one of the two animals of the breeding pair is often wounded in the precopulatory aggressive dance. More is known about 
M. domestica in captivity than in the wild.  

dag, nacht, schemer actiefOriëntatie in de tijd
Ze zijn ’s nachts actief en slapen gedurende de dag. Een winterslaap hebben ze niet. 

13 January 2011 Pagina 59 van 103



Factsheet Macropus agilis / Zand wallabi
Diersoort Macropus agilis Zand wallabi

Genus Macropus

Opmerkingen

Gemiddeld gewicht 12

Gemiddelde lengte 65

Eter herbivoor

Leefritme ?

Grootte leefgebied (0.13)

Maximale levensduur 12

Huisvesting binnen 20 Huisvesting buiten 500

Leefruimte op de grond (n=1)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Familie Macropodidae Kangoeroes

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

hoog

laag

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 3 Aantal hits in Google Scolar 191

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 77

Orde Diprotodontia Plantenetende buideldieren

km2

+ + —
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Factsheet Macropus eugenii / Tamar wallabi
Diersoort Macropus eugenii Tamar wallabi

Genus Macropus

Opmerkingen

Gemiddeld gewicht 5.28

Gemiddelde lengte (65)

Eter ?

Leefritme ?

Grootte leefgebied (0.13)

Maximale levensduur 14

Huisvesting binnen 20 Huisvesting buiten 500

Leefruimte op de grond (n=1)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Familie Macropodidae Kangoeroes

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

hoog

laag

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 26 Aantal hits in Google Scolar 1510

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 261

Orde Diprotodontia Plantenetende buideldieren

km2

+ + —
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Factsheet Macropus parma / Parma wallabi
Diersoort Macropus parma Parma wallabi

Genus Macropus

Opmerkingen

Gemiddeld gewicht 4.16

Gemiddelde lengte (65)

Eter herbivoor

Leefritme ?

Grootte leefgebied (0.13)

Maximale levensduur 10

Huisvesting binnen 25 Huisvesting buiten 500

Leefruimte op de grond (n=1)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Familie Macropodidae Kangoeroes

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

hoog

laag

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 4 Aantal hits in Google Scolar 181

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 478

Orde Diprotodontia Plantenetende buideldieren

km2

+ + —
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Factsheet Macropus rufogriseus / Bennet wallabi
Diersoort Macropus rufogriseus Bennet wallabi

Genus Macropus

Opmerkingen Oude naam: Macropus rufogrisea; op Belgische lijst

Gemiddeld gewicht 17

Gemiddelde lengte (65)

Eter ?

Leefritme nacht

Grootte leefgebied 0.13

Maximale levensduur 19

Huisvesting binnen 25 Huisvesting buiten 500

Leefruimte op de grond (n=1)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Familie Macropodidae Kangoeroes

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

hoog

laag

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 9 Aantal hits in Google Scolar 580

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 691

Orde Diprotodontia Plantenetende buideldieren

km2

+ + —
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Factsheet Trichosurus vulpecula / Gewone voskoesoen
Diersoort Trichosurus vulpecula Gewone voskoesoen

Genus Trichosurus

Opmerkingen

Gemiddeld gewicht 2.69

Gemiddelde lengte 47

Eter herbivoor

Leefritme nacht

Grootte leefgebied 0.03

Maximale levensduur 15

Huisvesting binnen 16 Huisvesting buiten (50.29)

Leefruimte boven de grond (n=1)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Familie Phalangeridae Klimbuideldieren

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

hoog

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 60 Aantal hits in Google Scolar 3220

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 489

Orde Diprotodontia Plantenetende buideldieren

km2

+ — —

GedragssubcriteriumGedragscriterium
dag, nacht, schemer actiefOriëntatie in de tijd

Trichosurus vulpecula is an arboreal, nocturnal animal.

habitatselectieOriëntatie in de ruimte
Trichosurus vulpecula is an arboreal ... animal.
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Factsheet Erinaceus europaeus / Egel
Diersoort Erinaceus europaeus Egel

Genus Erinaceus

Opmerkingen Gidssoort

Gemiddeld gewicht 0.78

Gemiddelde lengte 24

Eter omnivoor

Leefritme dag/nacht

Grootte leefgebied 0.07

Maximale levensduur 14

Huisvesting binnen 6 Huisvesting buiten (16.27)

Leefruimte op de grond (n=1)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Familie Erinaceidae Egels

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

laag

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 18 Aantal hits in Google Scolar 1420

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 413

Orde Erinaceomorpha Egels

km2

+ — +

GedragssubcriteriumGedragscriterium
gedrag zonder functieOverig gedrag

so far there is no really satisfactory explanation for the function of self-anointing.  Animals will suddenly devote all their attention to this odd 
behavior.
engages in self anointing with frothy saliva

One of the most distinctive and unusual aspects of erinaceid behavior is “self-anointing,” an activity performed by all species of hedgehog.

territorialiteitBiosociaal gedrag
All the well-studied species are essentially solitary and territorial as adults.

kosten, voordelen en competitie (negatief)Biosociaal gedrag
Nocturnal and solitary outside breeding season, non-territorial but intolerant of conspecifics;

sociale organisatieBiosociaal gedrag
Nocturnal and solitary outside breeding season, non-territorial but intolerant of conspecifics;
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Factsheet Equus burchelli / Burchell's zebra
Diersoort Equus burchelli Burchell's zebra

Genus Equus

Opmerkingen Oude naam: Equus burchellii (Steppezebra)

Gemiddeld gewicht 279

Gemiddelde lengte 230

Eter herbivoor

Leefritme dag/nacht

Grootte leefgebied 120

Maximale levensduur 40

Huisvesting binnen 20 Huisvesting buiten 800

Leefruimte terrestrial

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Familie Equidae Paarden

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

hoog

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 20 Aantal hits in Google Scolar 1500

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 2670

Orde Perissodactyla Onevenhoevigen

km2

+ — —

GedragssubcriteriumGedragscriterium
sociale organisatieBiosociaal gedrag

Burchell's zebras are social, living in permanent family groups composed of one male stallion, 1 to 6 females, and their young. The strong 
bonds between females are the central relationships within harems. 

poetsen, zorg voor de buitenkantVerzorgingsgedrag
Allogrooming is frequent in the species, its relative frequency declining in the following series: mares and youngest foals; mares and next 
youngest foals; stallions and mares or foals. 

home rangeOriëntatie in de ruimte
The sedentary population in Ngorongoro, Tanzania, has a population density of 19.2/km2 (Turner and Watson, 1964) and group home 
ranges of 80 to 250 km2 (Klingel, 1969a). Densities range from 0.7 to 2.2/km2 and home ranges from 49 to 566 km2 (mean 164 km2 ) in 
the Kruger National Park where both sedentary and migratory populations occur (Smuts, 1975b). The numbers of the largest migratory 
population, from the Serengeti Plain, Tanzania, are estimated to be between 57,000 and 280,000 (Grzimek and Grzimek, 1960a, 1960b; 
Hendrichs, 1970; Kruuk, 1972; Schaller, 1972; Talbot and Stewart, 1964). 
home range 300 to 400 km2 in the rainy season and 400 to 600 km2 in the dry season (Klingel, 1969b).  

Home ranges vary from a minimum of 30 km2 in a small rich ecosystem like Ngorongoro Crater, up to 600 km2 in the migratory Serengeti 
population (6)

13 January 2011 Pagina 66 van 103



Factsheet Equus hemionus / Onager
Diersoort Equus hemionus Onager

Genus Equus

Opmerkingen Cites I/II, Cites I: Equus hemionus hemionus en Equus hemionus khur

Gemiddeld gewicht 235

Gemiddelde lengte 225

Eter herbivoor

Leefritme ?

Grootte leefgebied (47.63)

Maximale levensduur 39

Huisvesting binnen 20 Huisvesting buiten 800

Leefruimte op de grond (n=1)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Familie Equidae Paarden

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

hoog

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 4 Aantal hits in Google Scolar 434

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 317

Orde Perissodactyla Onevenhoevigen

km2

+ — —

GedragssubcriteriumGedragscriterium
territorialiteitBiosociaal gedrag

Territories are very large, measuring on the order of 20 km2 in E. africanus and probably even more in E. hemionus.

In both species the stallions defecate preferentially onto their own dung �or on dung of conspecifics. thereby producing conspicuous dung 
piles.
We conclude that male Asiatic wild asses in our study population are territorial. As the number of males controlling territories increases, 
females may either (1) exhibit high fidelity to a specific male or (2) roam freely between different male home ranges.
In all territorial species a certain amount of driving seems to be characteristic; 

beschutting zoekenGedrag gericht op schuilen en vinden van beschutting
Onagers are incurably timid [p.5]

Onager [info from table on p.4]: group size: 3-6; hierarchies: yes; leadership: yes; mating typeP harem; flight distance: long; environmental 
tolerance: no; dietary adaptability: no; agility: high.
All equids are relatively swift, alert runners and generally flee from danger rather than fight.

When escaping from a pursuit, dzerens develop speeds up to 60-65 km an hour, kulans-up to 60-70 km an hour. These and saigas have 
great endurance. For their night rest all three species choose flat, open spaces, where it is easy to notice an approaching danger from a 
distance and where it is possible to flee without encountering natural obstacles. Extensive plains or even vast valleys are most attractive for 
these species. They definitely avoid places with a greatly dissected relief, but under some conditions must use them. Thus, in winter they 
hide from cold winds or snow storms behind sand dunes or in ravines, while in the summer they find here cooler places for resting during 
the heat of the day.

home rangeOriëntatie in de ruimte
According to these observations, the social organization of ... E. hemionus is of the same type as that of Grevy’s zebra �Equus greÍyi. 
�Klingel, 1974a., being characterized by the very large territories and the conditional defence by the territorial individual.
Equus hemionus are monogamous. Stallions tend to stay with the mare and foal year-round. (Feh et al, 2001)  

E. hemionus prefers flat country. It primarily grazes and rests on highland or lowland desert, semidesert or steppe. They are never found 
more than 30 km from a permanent oasis or spring. (Glenn, 1999)
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Factsheet Equus kiang / Kiang
Diersoort Equus kiang Kiang

Genus Equus

Opmerkingen Cites II

Gemiddeld gewicht 281

Gemiddelde lengte (240)

Eter ?

Leefritme ?

Grootte leefgebied (47.63)

Maximale levensduur (37)

Huisvesting binnen 20 Huisvesting buiten 800

Leefruimte op de grond (n=1)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Familie Equidae Paarden

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

hoog

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 1 Aantal hits in Google Scolar 102

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 891

Orde Perissodactyla Onevenhoevigen

km2

+ — —

GedragssubcriteriumGedragscriterium
rangorde en hiërarchieBiosociaal gedrag

uitgesproken kuddedier [volgens de Duitse zooloog en Tibetreiziger Ernst Schaefer] ... Ik ken geen ander in het wild levend dier waarbij de 
orde in de kudde sterker en imposanter tot uiting komt dan bij de Kiang.  Als de kudde van een paar honderd kiangs in wilde vaart door de 
zonovergoten steppe raast, lopen de dieren precies achter elkaar’ ... ondanks deze orde in de kudde verdragen de dieren elkaar slecht; [vol 
XII, p660, kol. 1]

beschutting zoekenGedrag gericht op schuilen en vinden van beschutting
All equids are relatively swift, alert runners and generally flee from danger rather than fight.
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Factsheet Equus zebra / Bergzebra
Diersoort Equus zebra Bergzebra

Genus Equus

Opmerkingen Cites I/II, Cites I: Equus zebra zebra

Gemiddeld gewicht 282

Gemiddelde lengte 235

Eter herbivoor

Leefritme dag

Grootte leefgebied 6.88

Maximale levensduur 24

Huisvesting binnen 20 Huisvesting buiten 800

Leefruimte op de grond (n=1)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Familie Equidae Paarden

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

hoog

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 3 Aantal hits in Google Scolar 441

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 622

Orde Perissodactyla Onevenhoevigen

km2

+ — —

GedragssubcriteriumGedragscriterium
sociale steunBiosociaal gedrag

They form small breeding herds that consist of one adult stallion and 1 to 5 mares with young. Breeding herds remain stable over many 
years and mares usually remain in a herd for life. (Joubert, 1972a; Nowak, 1999; Penzhorn, 1984; Penzhorn, 1988) 

sociale organisatieBiosociaal gedrag
They are gregarious and their social organization is based on family groups comprising a stallion with mares and their foals (Smithers, 
1983). Little has been published on reproduction in this species (see Joubert 1974a, b)
Equus zebra is a social species with populations consisting of breeding herds and bachelor groups.

sociaal poetsenVerzorgingsgedrag
Mountain zebras participate in mutual grooming, which not only has a practical function, but is also important in maintaining group cohesion. 
Mutual grooming takes place most often between mares and foals. However, it also occurs between foals and herd stallions, mares and 
herd stallions, and between pairs of mares. (Joubert, 1972b; Penzhorn, 1984; Penzhorn, 1988)  

poetsen, zorg voor de buitenkantVerzorgingsgedrag
Individual grooming takes the form of shaking, rubbing, scratching, nibbling, and localized muscle contractions. Individuals also usually take 
a dust bath daily. .... (Joubert, 1972b; Penzhorn, 1984; Penzhorn, 1988)  

beschutting zoekenGedrag gericht op schuilen en vinden van beschutting
All equids are relatively swift, alert runners and generally flee from danger rather than fight.

specifiek gedrag (vliegen, zwemmen, etc.)Oriëntatie in de ruimte
Both subspecies of E. zebra are good climbers and have exceptionally hard and pointed hooves compared to other equines.

home rangeOriëntatie in de ruimte
In the winter, breeding herds have a grazing area of 6 to 20 km2 with summer grazing areas being considerably smaller. Herds of E. z. 
hartmannae may cover more than a couple of thousand square miles annually searching for forage. In MZNP, the home range of E. z. zebra 
averages 9.4 km2 and ranges from 3.1 to 16 km2. (Klingel, 1990; Penzhorn, 1982a; Penzhorn, 1988)  
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Factsheet Cavia aperea / Cavia
Diersoort Cavia aperea Cavia

Genus Cavia

Opmerkingen

Gemiddeld gewicht 0.52

Gemiddelde lengte (30)

Eter herbivoor

Leefritme dag/nacht

Grootte leefgebied 1180

Maximale levensduur (15)

Huisvesting binnen 10 Huisvesting buiten (23.66)

Leefruimte op de grond (n=2)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Familie Caviidae Cavia’s

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

laag

laag

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 12 Aantal hits in Google Scolar 441

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 70

Orde Rodentia Knaagdieren

m2

+ + +

13 January 2011 Pagina 70 van 103



Factsheet Glis glis / Zevenslaper
Diersoort Glis glis Zevenslaper

Genus Glis

Opmerkingen Oude naam: Glis glis (Myokus glis)

Gemiddeld gewicht 0.13

Gemiddelde lengte 17

Eter ?

Leefritme dag/nacht

Grootte leefgebied 1240

Maximale levensduur 9

Huisvesting binnen (4.56) Huisvesting buiten (9.12)

Leefruimte boven de grond (n=1)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Familie Gliridae

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

laag

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 6 Aantal hits in Google Scolar 523

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 220

Orde Rodentia Knaagdieren

m2

+ — +

GedragssubcriteriumGedragscriterium
zorg voor de jongenVoortplantingsgedrag

In these communal nests two, or less frequently three, related females (Mother and daughter or sisters) give birth and communally rear their 
litters 
Male assists in raising of young and families may stay together through hibernation  

voedsel zoeken (appetitief, jagen, etc.)Stofwisselingsgedrag
In autumn the dormouce retreats into a hibernaculum and stays there until the next spring  During this time the dormouce lives from body fat 
stores, accumulated during the summer season  

seizoenOriëntatie in de tijd
The fat dormouse (Glis glis) is a single-brood, arboreal rodent with a hibernation period lasting up to seven months, and a distinct, relatively 
short breeding season
In the area of its northern distribution (e.g. Germany), this hibernating rodent has an above-ground activity season of only 4-6 months  

The animal food ratio in the diet increases during the Summer, and it is correlated with: (1) a progressive decrease of body weight that 
continues till August and that is followed by a graduai increase till the hibernation, (2) a great energetic demand that exhausts the remain in 
winter body supplies, (3) an intensification of sexual activity

winterslaapOriëntatie in de tijd
In the area of its northern distribution (e.g. Germany), this hibernating rodent has an above-ground activity season of only 4-6 months

In autumn the dormouce retreats into a hibernaculum and stays there until the next spring.  During this time the dormouce lives from body 
fat stores, accumulated during the summer season  
The edible dormouse (Glis glis) studied here is known as a true hibernator 

The fat dormouse (Glis glis) is a single-brood, arboreal rodent with a hibernation period lasting up to seven months, and a distinct, relatively 
short breeding season
Families tend to stay together through winter hibernation 

dag, nacht, schemer actiefOriëntatie in de tijd
The fat or edible dormouse (...) is an arboreal and nocturnal inhabitant of deciduous forests in central Europe. 

specifiek gedrag (vliegen, zwemmen, etc.)Oriëntatie in de ruimte
The fat or edible dormouse (...) is an arboreal and nocturnal inhabitant of deciduous forests in central Europe.  

bewegen (op locatie)Oriëntatie in de ruimte
One of the most agile of arboreal dormice - recorded making tree to tree leaps of more than 23 ft (7m)
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Factsheet Hystrix brachyura / Maleis stekelvarken
Diersoort Hystrix brachyura Maleis stekelvarken

Genus Hystrix

Opmerkingen Soort binnen genus van RDA-positieflijst

Gemiddeld gewicht 8

Gemiddelde lengte 53

Eter omnivoor

Leefritme nacht

Grootte leefgebied (1.1)

Maximale levensduur 27

Huisvesting binnen (6.92) Huisvesting buiten 40

Leefruimte op de grond (n=2)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Echte stekelvarkens

Familie Hystricidae Stekelvarkens

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

laag

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 1 Aantal hits in Google Scolar 105

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 498

Orde Rodentia Knaagdieren

km2

+ — +

GedragssubcriteriumGedragscriterium
beschutting makenGedrag gericht op schuilen en vinden van beschutting

Burrows can be complex systems, where many may live in adjoining burrows and may be used for many years. A single burrow may hold up 
to 10 individuals.
They shelter in caves, rock crevices, aardvark holes, or burrows they dig themselves. These burrows often have several entrances, are 
sometimes used for many years, and can become quite extensive

dag, nacht, schemer actiefOriëntatie in de tijd
Hystrix is nocturnal

bewegen (op locatie)Oriëntatie in de ruimte
It tends to follow paths and may cover as much as 15 km per night in search of food
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Factsheet Hystrix cristata / Gewoon stekelvarken
Diersoort Hystrix cristata Gewoon stekelvarken

Genus Hystrix

Opmerkingen Soort binnen genus van RDA-positieflijst

Gemiddeld gewicht 13

Gemiddelde lengte (59)

Eter omnivoor

Leefritme nacht

Grootte leefgebied 0.58

Maximale levensduur (19)

Huisvesting binnen (7.19) Huisvesting buiten 40

Leefruimte op de grond (n=2)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Echte stekelvarkens

Familie Hystricidae Stekelvarkens

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

laag

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 4 Aantal hits in Google Scolar 201

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 823

Orde Rodentia Knaagdieren

km2

+ — +

GedragssubcriteriumGedragscriterium
territorialiteitBiosociaal gedrag

Since this rodent exhibits site-fidelity,

sociale organisatieBiosociaal gedrag
Small family groups, consisting of adult pair and various infants and juveniles, share (often) complex burrow system.

paarsysteem (monogamie, polygynandrie, etc.)Voortplantingsgedrag
Monogamous

beschutting makenGedrag gericht op schuilen en vinden van beschutting
Burrows can be complex systems, where many may live in adjoining burrows and may be used for many years. A single burrow may hold up 
to 10 individuals.
They shelter in caves, rock crevices, aardvark holes, or burrows they dig themselves. These burrows often have several entrances, are 
sometimes used for many years, and can become quite extensive
Porcupine burrows, mostly excavated in clay, preferably in slopes, always well protected, can be composed of up to 12 tunnels

dag, nacht, schemer actiefOriëntatie in de tijd
Strictly nocturnal but may avoid moonlight.

Hystrix is nocturnal

porcupines active at night during the whole year

activiteit/inactiviteitOriëntatie in de tijd
porcupines active at night during the whole year

specifiek gedrag (vliegen, zwemmen, etc.)Oriëntatie in de ruimte
Old World porcupines are excellent diggers and sometimes construct their own burrows.

bewegen (op locatie)Oriëntatie in de ruimte
It tends to follow paths and may cover as much as 15 km per night in search of food
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Factsheet Hystrix indica / Witstaartstekelvarken
Diersoort Hystrix indica Witstaartstekelvarken

Genus Hystrix

Opmerkingen Soort binnen genus van RDA-positieflijst

Gemiddeld gewicht 14

Gemiddelde lengte 75

Eter omnivoor

Leefritme nacht

Grootte leefgebied 1.5

Maximale levensduur (19)

Huisvesting binnen (7.86) Huisvesting buiten 40

Leefruimte op de grond (n=2)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Echte stekelvarkens

Familie Hystricidae Stekelvarkens

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

laag

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 1 Aantal hits in Google Scolar 283

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 306

Orde Rodentia Knaagdieren

km2

+ — +

GedragssubcriteriumGedragscriterium
paarsysteem (monogamie, polygynandrie, etc.)Voortplantingsgedrag

It is monogamous

beschutting makenGedrag gericht op schuilen en vinden van beschutting
Burrows can be complex systems, where many may live in adjoining burrows and may be used for many years. A single burrow may hold up 
to 10 individuals.
They shelter in caves, rock crevices, aardvark holes, or burrows they dig themselves. These burrows often have several entrances, are 
sometimes used for many years, and can become quite extensive
Burrows with a long entrance tunnel often have several entrances and a large inner chamber, are sometimes used for many years, and can 
become extensive.
The apparent strong dependence of porcupines on suitable burrowing substrates may explain dispersion and abundance patterns (...)

rustenOriëntatie in de tijd
H. indica are nocturnal and spend daylight hours in natural caves or excavated burrows

dag, nacht, schemer actiefOriëntatie in de tijd
Hystrix is nocturnal

Indian crested porcupines are surface active nocturnally

H. indica are nocturnal 

Generally, nocturnal (but avoids moonlight) 

specifiek gedrag (vliegen, zwemmen, etc.)Oriëntatie in de ruimte
Old World porcupines are excellent diggers and sometimes construct their own burrows.
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Factsheet Arvicanthis niloticus / Koesoegrasrat
Diersoort Arvicanthis niloticus Koesoegrasrat

Genus Arvicanthis

Opmerkingen Gidssoort

Gemiddeld gewicht 0.1

Gemiddelde lengte 20

Eter ?

Leefritme dag

Grootte leefgebied (1102)

Maximale levensduur (4)

Huisvesting binnen (4.84) Huisvesting buiten (11.98)

Leefruimte ?

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Koesoegrasratten

Familie Muridae Ratten, muizen, hamsters en gerbils

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

laag

laag

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 3 Aantal hits in Google Scolar 357

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 82

Orde Rodentia Knaagdieren

m2

+ + +
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Factsheet Cricetus cricetus / Hamster
Diersoort Cricetus cricetus Hamster

Genus Cricetinae

Opmerkingen Gidssoort

Gemiddeld gewicht 0.43

Gemiddelde lengte (13.5)

Eter ?

Leefritme ?

Grootte leefgebied (1102)

Maximale levensduur 4

Huisvesting binnen 1 Huisvesting buiten (6.19)

Leefruimte ?

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Hamsters

Familie Muridae Ratten, muizen, hamsters en gerbils

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

laag

laag

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 3 Aantal hits in Google Scolar 578

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 343

Orde Rodentia Knaagdieren

m2

+ + +
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Factsheet Mesocricetus auratus / Goudhamster
Diersoort Mesocricetus auratus Goudhamster

Genus Cricetinae

Opmerkingen Gidssoort

Gemiddeld gewicht 0.1

Gemiddelde lengte 18

Eter omnivoor

Leefritme nacht

Grootte leefgebied (1102)

Maximale levensduur 10

Huisvesting binnen (4.65) Huisvesting buiten (10.04)

Leefruimte op de grond (n=1)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Hamsters

Familie Muridae Ratten, muizen, hamsters en gerbils

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

laag

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 75 Aantal hits in Google Scolar 5480

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 1705

Orde Rodentia Knaagdieren

m2

+ — +

GedragssubcriteriumGedragscriterium
territorialiteitBiosociaal gedrag

Golden hamsters are solitary and highly territorial. They are highly aggressive toward conspecifics except when mating.

agonistisch gedragBiosociaal gedrag
Golden hamsters are solitary and highly territorial. They are highly aggressive toward conspecifics except when mating.

Syrian hamsters (Mesocricetus auratus) are generally solitary and may fight to the death if put together, whereas some of dwarf hamster 
species may get along with others of the same species.
Hamsters are fierce for their size and very aggressive to members of their own species. Pet golden hamsters must be maintained solitary.

sociale organisatieBiosociaal gedrag
Golden hamsters are solitary and highly territorial. They are highly aggressive toward conspecifics except when mating.

Hamsters are very territorial and may attack others.

home rangeOriëntatie in de ruimte
Golden hamsters maintain a large distance between home burrows of conspecifics. The closest measurement between occupied golden 
hamster burrows in the wild was 118 m. (Abiad et al., 2001)
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Factsheet Phodopus campbelli / Campbell's dwerghamster
Diersoort Phodopus campbelli Campbell's dwerghamster

Genus Cricetinae

Opmerkingen Gidssoort

Gemiddeld gewicht 0.03

Gemiddelde lengte 9

Eter ?

Leefritme dag/nacht

Grootte leefgebied (1102)

Maximale levensduur 2

Huisvesting binnen (3.61) Huisvesting buiten (3.13)

Leefruimte op de grond (n=2)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Hamsters

Familie Muridae Ratten, muizen, hamsters en gerbils

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

laag

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 5 Aantal hits in Google Scolar 417

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 513

Orde Rodentia Knaagdieren

m2

+ — +

GedragssubcriteriumGedragscriterium
helpersBiosociaal gedrag

Unlike other hamster species, especially the Syrian hamsters, the male may play an active role in birth and rearing. He may assist the 
female in pulling pups from the birth canal, cleaning them, and ensuring the new mother has enough to eat. He may also guard them while 
the female is away from the nest.

dag, nacht, schemer actiefOriëntatie in de tijd
Campbell’s hamsters, like other members of the subfamily Cricetinae, are nocturnal.
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Factsheet Cricetomys gambianus / Gambiahamsterrat
Diersoort Cricetomys gambianus Gambiahamsterrat

Genus Cricetomys

Opmerkingen Gidssoort

Gemiddeld gewicht 1.27

Gemiddelde lengte 36

Eter ?

Leefritme ?

Grootte leefgebied (1102)

Maximale levensduur (4)

Huisvesting binnen 4 Huisvesting buiten (32.14)

Leefruimte ?

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Reuzenhamsterratten

Familie Muridae Ratten, muizen, hamsters en gerbils

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

laag

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 1 Aantal hits in Google Scolar 223

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 660

Orde Rodentia Knaagdieren

m2

+ — +

GedragssubcriteriumGedragscriterium
communicatie (visueel, vocaal, olfactorisch, tactiel etc.)Exploratie- en spelgedrag

Cricetomyines communicate with one another through a range of complex vocalizations. They rely most on their senses of smell and 
hearing, as their eyes are fairly small, and if forced out into the daylight they behave as if nearly blind. (Carleton and Musser, 1984; Nowak, 
1999)

sociale organisatieBiosociaal gedrag
Both sexes are very territorial. Although Gambian rats are generally solitary in the wild, females often form large groups containing many 
mothers and their litters while males usually remain solitary.
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Factsheet Meriones unguiculatus / Gerbil
Diersoort Meriones unguiculatus Gerbil

Genus Gerbillinae

Opmerkingen Gidssoort

Gemiddeld gewicht 0.06

Gemiddelde lengte 11

Eter ?

Leefritme dag/nacht

Grootte leefgebied (1102)

Maximale levensduur 2

Huisvesting binnen (3.88) Huisvesting buiten (4.39)

Leefruimte ?

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Gerbils

Familie Muridae Ratten, muizen, hamsters en gerbils

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

laag

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 62 Aantal hits in Google Scolar 2690

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 3064

Orde Rodentia Knaagdieren

m2

+ — +

GedragssubcriteriumGedragscriterium
poetsen, zorg voor de buitenkantVerzorgingsgedrag

Gerbillines take dust baths to keep their silky coats in good condition.

specifiek gedrag (vliegen, zwemmen, etc.)Oriëntatie in de ruimte
Gerbillines build burrows, which may be simple structures with just one entrance and nest chamber, or elaborate networks of tunnels with 
multiple entrances and chambers for nesting, food storage, and excrement. 
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Factsheet Pachyuromys duprasi / Vetstaartgerbil
Diersoort Pachyuromys duprasi Vetstaartgerbil

Genus Gerbillinae

Opmerkingen Gidssoort

Gemiddeld gewicht 0.05

Gemiddelde lengte (11)

Eter ?

Leefritme ?

Grootte leefgebied (1102)

Maximale levensduur 4

Huisvesting binnen (3.88) Huisvesting buiten (4.39)

Leefruimte ?

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Gerbils

Familie Muridae Ratten, muizen, hamsters en gerbils

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

laag

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 0 Aantal hits in Google Scolar 36

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 1773

Orde Rodentia Knaagdieren

m2

+ — +

GedragssubcriteriumGedragscriterium
habitatselectieOriëntatie in de ruimte

Unusual member of the gerbil subfamily is relatively stocky and short-legged. Most notable feature is a short, thick tail which appears 
somewhat club shaped and probably serves to store fat. Believed to be restricted to a particular desert habitat, hamadas, which are gravelly 
areas marked by perennial bushes.
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Factsheet Psammomys obesus / Fat sand rat
Diersoort Psammomys obesus Fat sand rat

Genus Gerbillinae

Opmerkingen Gidssoort

Gemiddeld gewicht 0.1

Gemiddelde lengte (11)

Eter ?

Leefritme dag

Grootte leefgebied (1102)

Maximale levensduur (4)

Huisvesting binnen (3.88) Huisvesting buiten (4.39)

Leefruimte ?

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Gerbils

Familie Muridae Ratten, muizen, hamsters en gerbils

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

laag

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 8 Aantal hits in Google Scolar 703

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 196

Orde Rodentia Knaagdieren

m2

+ — +

GedragssubcriteriumGedragscriterium
voedselitemsStofwisselingsgedrag

Fat sand rats feed on the leaves of succulent plants, particularly salt bushes of the Chenopodiaceae family. Because these plants contain 
mostly water and salt, large amounts of leaves must be ingested in order to get enough nutrients.

specifiek gedrag (vliegen, zwemmen, etc.)Oriëntatie in de ruimte
Fat sand rats have extensive burrows systems with 3-5 openings consisting of complicated tunnels with storage chambers, toilet chambers, 
and nests for sleeping. They are colonial, but each burrow system holds one adult with the exception of breeding when a pair or a family 
occupies one system.
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Factsheet Rhombomys opimus / Grote renmuis
Diersoort Rhombomys opimus Grote renmuis

Genus Gerbillinae

Opmerkingen Gidssoort

Gemiddeld gewicht (0.06)

Gemiddelde lengte (11)

Eter ?

Leefritme ?

Grootte leefgebied (1102)

Maximale levensduur 4

Huisvesting binnen (3.88) Huisvesting buiten (4.39)

Leefruimte ?

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Gerbils

Familie Muridae Ratten, muizen, hamsters en gerbils

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

laag

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 5 Aantal hits in Google Scolar 330

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 235

Orde Rodentia Knaagdieren

m2

+ — +

GedragssubcriteriumGedragscriterium
sociale organisatieBiosociaal gedrag

Rhombomys opimus is gregarious and often individuals will burrow close to one another. This forms a network of burrowing tunnels, 
creating a colony.
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Factsheet Micromys minutus / Dwergmuis
Diersoort Micromys minutus Dwergmuis

Genus Micromys

Opmerkingen

Gemiddeld gewicht 0.01

Gemiddelde lengte 6

Eter ?

Leefritme ?

Grootte leefgebied (1102)

Maximale levensduur 5

Huisvesting binnen (3.11) Huisvesting buiten (1.59)

Leefruimte ?

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Dwergmuizen

Familie Muridae Ratten, muizen, hamsters en gerbils

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

laag

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 3 Aantal hits in Google Scolar 322

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 449

Orde Rodentia Knaagdieren

m2

+ — +

GedragssubcriteriumGedragscriterium
specifiek gedrag (vliegen, zwemmen, etc.)Oriëntatie in de ruimte

Their unique climbing adaptations, like their semi-prehensile tail and their feet, allow them to climb through grass fields and counterbalance 
themselves as they move about.
The feet are specially adapted for climbing, with the outer of the five toes on each foot being large and more-or-less opposable. This mouse 
can grip a stem with each hindfoot and its tail, leaving the forepaws free for collecting food. It can also use its tail for balance as it scurries 
along long grass stems.
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Factsheet Mus musculus / Tamme muis
Diersoort Mus musculus Tamme muis

Genus Mus

Opmerkingen Gidssoort

Gemiddeld gewicht 0.02

Gemiddelde lengte 9.5

Eter carnivoor

Leefritme ?

Grootte leefgebied 620

Maximale levensduur 6

Huisvesting binnen 1 Huisvesting buiten (3.43)

Leefruimte boven de grond (n=2)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Muizen

Familie Muridae Ratten, muizen, hamsters en gerbils

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

laag

laag

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 261 Aantal hits in Google Scolar 19500

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 2469

Orde Rodentia Knaagdieren

m2

+ + +
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Factsheet Rattus norvegicus / Bruine rat
Diersoort Rattus norvegicus Bruine rat

Genus Rattus

Opmerkingen Gidssoort (wilde vorm)

Gemiddeld gewicht 0.28

Gemiddelde lengte (15)

Eter herbivoor

Leefritme ?

Grootte leefgebied 2530

Maximale levensduur (4)

Huisvesting binnen (4.35) Huisvesting buiten (7.39)

Leefruimte op de grond (n=2)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Ratten

Familie Muridae Ratten, muizen, hamsters en gerbils

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

laag

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 244 Aantal hits in Google Scolar 13800

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 3428

Orde Rodentia Knaagdieren

m2

+ — +

GedragssubcriteriumGedragscriterium
sociale organisatieBiosociaal gedrag

Social animals that live and hunt in groups with close familial relationships,
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Factsheet Myocastor coypus / Beverrat
Diersoort Myocastor coypus Beverrat

Genus Myocastor

Opmerkingen Soort binnen genus van RDA-positieflijst

Gemiddeld gewicht 6.36

Gemiddelde lengte 52

Eter omnivoor

Leefritme dag/nacht

Grootte leefgebied 0.03

Maximale levensduur 12

Huisvesting binnen 3 Huisvesting buiten 100

Leefruimte op de grond (n=3)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Beverratten (nutria’s)

Familie Myocastoridae Beverratten

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

hoog

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 4 Aantal hits in Google Scolar 802

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 1099

Orde Rodentia Knaagdieren

km2

+ — —

GedragssubcriteriumGedragscriterium
exploratieExploratie- en spelgedrag

It is a very shy and fearful creature at the first sign of the smallest disturbance, which quickly sends it seeking shelter in the water, in its 
burrow, or in other hiding places  

sociale steunBiosociaal gedrag
information now available about social behavior of coypus places them among the most social of these rodent species.

When in a safe environment, the coypu is gregarious and very social to other members of its community 

sociale organisatieBiosociaal gedrag
coypus live in territorial groups typically composed of several adult and subadult females, 1 dominant male, several adult and subadult 
males, and a var- iable number of juveniles.
coypus live in territorial groups

Coypus are highly gregarious

When in a safe environment, the coypu is gregarious and very social to other members of its community 

coöperatie/altruïsme, baten (positief)Biosociaal gedrag
Evidence of cooperative behavior was foraging in groups, nursing in groups, allogrooming, and alarm calls. 

antipredatorgedragGedrag gericht op schuilen en vinden van beschutting
Predators (such as bald eagles(...) and humans. (..) When confronted with an enemy, it will dive into the water, (...). If unable to quickly 
reach water when confronted with danger, it can run and jump fast for short periods of time.  

beschutting zoekenGedrag gericht op schuilen en vinden van beschutting
It is a very shy and fearful creature at the first sign of the smallest disturbance, which quickly sends it seeking shelter in the water, in its 
burrow, or in other hiding places 
The animal is not well adapted to cold conditions, often becoming more active during the warmer days (rather than during the colder nights) 
and tending to huddle together in burrows with other coypus on cold nights. 

specifiek gedrag (vliegen, zwemmen, etc.)Oriëntatie in de ruimte
A coypo can swim well due to webbed toes on the hind feet, and spends most of its time in the water.  

Considered terrestrial, however it actually spends most of its time in the water, being an excellent swimmer and diver.  

home rangeOriëntatie in de ruimte
Both the male and the female will generally remain in the same territorial area for their entire lives.  

habitatselectieOriëntatie in de ruimte
The coypu lives in burrows that are built in and around the water. It is especially fond of areas with abundant vegetation along the banks.  

Coypus live in a variety of aquatic habitats. Their habitat in Chile is waterways, rivers, lakes, and marshes, especially in areas with emergent 
vegetation or succulent vegetation along the banks.
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Factsheet Octodon degus / Degoe
Diersoort Octodon degus Degoe

Genus Octodon

Opmerkingen Soort binnen genus van RDA-positieflijst

Gemiddeld gewicht 0.2

Gemiddelde lengte 28

Eter omnivoor

Leefritme dag/nacht

Grootte leefgebied (40)

Maximale levensduur 7

Huisvesting binnen (5.47) Huisvesting buiten (21.08)

Leefruimte boven de grond (n=3)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Struikratten (degoe)

Familie Octodontidae Schijnratten en degoe’s

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

laag

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 16 Aantal hits in Google Scolar 1120

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 1279

Orde Rodentia Knaagdieren

m2

+ — +

GedragssubcriteriumGedragscriterium
sociaal poetsenBiosociaal gedrag

Highly social with allogrooming among males and females, group huddling,

sociale steunBiosociaal gedrag
Degus are (...) social

sociale organisatieBiosociaal gedrag
O. degus display complex social strategies associated with burrowing and foraging

forming extended family groups with possible pair bonding.

thermoregulatie (gedrag)Verzorgingsgedrag
Octodon is stenothermic. (...) Octodon body temperatures can quickly rise to hyperthermic levels in open locations as opposed to under 
shrubs.

beschutting makenGedrag gericht op schuilen en vinden van beschutting
Burrow systems dug by degus are extensive and elaborate, with several entrances, subterranean nests and tunnels

Constructs multi-chambered and colonial burrow systems housing several adults and young.

mounds of sticks, stones, and cow dung are conspicuous in all colonies he investigated and that the adults immediately carried material to a 
mound after chasing off an intruder.
The burrow system is elaborate, and there are several chambers

beschutting zoekenGedrag gericht op schuilen en vinden van beschutting
Degus are usually  found in areas of relatively low shrub cover. In these places, burrows with multiple openings in open areas between 
shrubs seem to function as refuges to escape from potential predators. if so,  extensive burrow systems couls be necessary for degus to 
use open habitats where the risk of predation is presumably higher compared with denser habitats. 

overigStofwisselingsgedrag
The animals lay up a store of food in the winter,

voedsel zoeken (appetitief, jagen, etc.)Stofwisselingsgedrag
Octodon degus restricts it foraging activity to the neighbourhood of protecting bushes or stone walls 

Animals forage aboveground and cache food within the burrow system.

overigOriëntatie in de ruimte
The degu is (...) colonial
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Factsheet Callosciurus notatus / Zwartneusklappereekhoorn
Diersoort Callosciurus notatus Zwartneusklappereekhoorn

Genus Callosciurus

Opmerkingen Soort binnen genus van RDA-positieflijst

Gemiddeld gewicht 0.21

Gemiddelde lengte 20

Eter omnivoor

Leefritme dag

Grootte leefgebied 0.01

Maximale levensduur 10

Huisvesting binnen (4.84) Huisvesting buiten (11.98)

Leefruimte boven de grond (n=1)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Driekleureekhoorns

Familie Sciuridae Eekhoorns

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

laag

laag

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 2 Aantal hits in Google Scolar 73

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 157

Orde Rodentia Knaagdieren

km2

+ + +
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Factsheet Cynomys gunnisoni / Rocky-Mountainsprairiehond
Diersoort Cynomys gunnisoni Rocky-Mountainsprairiehond

Genus Cynomys

Opmerkingen Soort binnen genus van RDA-positieflijst

Gemiddeld gewicht 0.8

Gemiddelde lengte 28

Eter omnivoor

Leefritme dag

Grootte leefgebied (0.03)

Maximale levensduur (8)

Huisvesting binnen (5.47) Huisvesting buiten 40

Leefruimte op de grond (n=2)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Prairiehonden

Familie Sciuridae Eekhoorns

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

laag

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 2 Aantal hits in Google Scolar 339

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 1537

Orde Rodentia Knaagdieren

km2

+ — +

GedragssubcriteriumGedragscriterium
winterslaapOriëntatie in de tijd

Gunnison’s prairie dogs generally began hibernating in October or November and emerge from their burrows in February or March. The 
hibernation schedule varies with latitude and elevation (Wagner 2002; Wagner and Drickamer 2003).

13 January 2011 Pagina 90 van 103



Factsheet Cynomys leucurus / Witstaartprairiehond
Diersoort Cynomys leucurus Witstaartprairiehond

Genus Cynomys

Opmerkingen Soort binnen genus van RDA-positieflijst

Gemiddeld gewicht 0.96

Gemiddelde lengte 31

Eter herbivoor

Leefritme dag

Grootte leefgebied 0.05

Maximale levensduur (8)

Huisvesting binnen (5.68) Huisvesting buiten 40

Leefruimte op de grond (n=2)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Prairiehonden

Familie Sciuridae Eekhoorns

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

laag

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 0 Aantal hits in Google Scolar 455

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 243

Orde Rodentia Knaagdieren

km2

+ — +

GedragssubcriteriumGedragscriterium
antipredatorgedragGedrag gericht op schuilen en vinden van beschutting

White-tailed prairie dogs live in colonies of burrows. Sentinel animals are always stationed near burrow entrances and signal with energetic 
whistles when danger is noticed. Colony members rely on this vigilance network and escaping to their burrows for protection from predation. 

winterslaapOriëntatie in de tijd
White-tailed prairie dogs are obligate hibernators, contrasting their close counterparts, the black-tailed prairie dog (Hosch 1999).

White-tailed prairie dogs mate after they emerge from hibernation in mid to late March. 

Initial emergence of white-tailed prairie dogs in the spring varies from year to year, but appears to be independent of above-ground weather 
conditions. Prairie dogs in the Laramie, Wyoming, area were first out in early March of 1964 and in late February in 1965, 1966 (Bakko and 
Brown, 1967), 1967, and 1968 (Clark and Brown, 1968). In 1967 and 1968, prairie dogs continued to emerge from hibernation until mid-
March
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Factsheet Cynomys ludovicianus / Zwartstaartprairiehond
Diersoort Cynomys ludovicianus Zwartstaartprairiehond

Genus Cynomys

Opmerkingen Soort binnen genus van RDA-positieflijst

Gemiddeld gewicht 0.8

Gemiddelde lengte 29

Eter herbivoor

Leefritme dag

Grootte leefgebied 2140

Maximale levensduur 8

Huisvesting binnen (5.54) Huisvesting buiten 40

Leefruimte op de grond (n=2)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Prairiehonden

Familie Sciuridae Eekhoorns

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

laag

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 2 Aantal hits in Google Scolar 1490

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 442

Orde Rodentia Knaagdieren

m2

+ — +

GedragssubcriteriumGedragscriterium
informatie zoekenExploratie- en spelgedrag

Faced with so many predators, individuals spend about one-third of their time scanning for enemies (Hoogland, 1979b).

territorialiteitBiosociaal gedrag
Territorial defense is usually shared by all members of the coterie. Male prairie dogs respond strongly to intrusions of other male prairie 
dogs, but seem oblivious to invading females. Female prairie dogs, by contrast, show the most aggression toward invading females. 
(Hoogland, 1995)
The annual cycle of agonistic behavior exhibited by captive prairie dogs in the Philadelphia Zoo was also observed in a colony in the St. 
Louis Zoo. This behavior appeared to be an adaptation of a similar cycle exhibited by females in the wild. 
When black-tailed prairie dog non-kin from different coteries meet, they engage in a flagrant territorial dispute that involves staring, tooth  
chattering, flaring of the tail, bluff charges, unique vocalizations called "defense barks," and reciprocal anal sniffing (King, 1955). Territorial 
disputes commonly persist for more than 30 minutes, and sometimes include fights and chases as well (Hoogland,1995).

sociaal poetsenBiosociaal gedrag
Behavioral interactions among black-tailed prairie dogs are conspicuous and frequent. Within coteries, interactions are amicable and include 
play, allogrooming, and mouth-to-mouth contacts that resemble kisses
Praire dogs have long been noted for their highly social behavior. There is often playing, muzzling, mutal grooming, and a great deal of 
vocal communication

coöperatie/altruïsme, baten (positief)Biosociaal gedrag
Within the coterie, all things are shared most of the time. Burrow systems and food supplies are communal property. 

infanticideVoortplantingsgedrag
The major cause of juvenile mortality within colonies of C. ludovicianus is infanticide. In the most common type of infanticide that ravages 
22% of litters (Type I), lactating females kill and cannibalize the unweaned offspring of close kin. Certain females specialize as killers, and 
other females are especially likely to lose their litters to infanticide in consecutive years (Hoogland, 1985, 1995). Following emergences of 
juveniles from their natal burrows, however, mothers suckle not only their own offspring, but the offspring of close kin as well, including 
juveniles they had tried to kill only 2-3 weeks before (Hoogland et al., 1989).
Males not directly involved in caring, but defend the coterie against strange males due to prevalence of infanticide. Females in the coterie 
frequently nurse emergent pups other than their own offspring. (Hoogland, 1995; Hoogland, 1996)

antipredatorgedragGedrag gericht op schuilen en vinden van beschutting
Our results indicate that prairie dogs in both urban and rural colonies retreated to their burrows earlier with repeated human intrusions; 
concealment distances increased over time in all 4 colonies (Table 1). Thus, rather than exhibiting habituation, or decreased 
responsiveness, prairie dogs actually exhibited increased responsiveness in retreat behavior with recurring disturbances.
Burrows of black-tailed prairie dogs are integral to both defense against predators and protection from the weather.
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Factsheet Sciurus carolinensis / Grijze eekhoorn
Diersoort Sciurus carolinensis Grijze eekhoorn

Genus Sciurus

Opmerkingen

Gemiddeld gewicht 0.55

Gemiddelde lengte 25

Eter omnivoor

Leefritme dag

Grootte leefgebied 0.01

Maximale levensduur 24

Huisvesting binnen 8 Huisvesting buiten (17.42)

Leefruimte boven de grond (n=2)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Familie Sciuridae Eekhoorns

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

laag

laag

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 22 Aantal hits in Google Scolar 2430

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 2025

Orde Rodentia Knaagdieren

km2

+ + +
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Factsheet Sciurus niger / Amerikaanse voseekhoorn
Diersoort Sciurus niger Amerikaanse voseekhoorn

Genus Sciurus

Opmerkingen

Gemiddeld gewicht (0.44)

Gemiddelde lengte (24.8)

Eter ?

Leefritme ?

Grootte leefgebied 0.19

Maximale levensduur (19)

Huisvesting binnen 8 Huisvesting buiten (17.19)

Leefruimte ?

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Familie Sciuridae Eekhoorns

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

laag

laag

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 3 Aantal hits in Google Scolar 1010

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 806

Orde Rodentia Knaagdieren

km2

+ + +
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Factsheet Spermophilus tridecemlineatus / Dertienstreep 
grondeekhoorn

Diersoort Spermophilus tridecemlineatus Dertienstreep grondeekhoorn

Genus Spermophilus

Opmerkingen Oude naam: Spermophylus tridecemlineatus

Gemiddeld gewicht 0.17

Gemiddelde lengte 14

Eter omnivoor

Leefritme dag

Grootte leefgebied 0.02

Maximale levensduur (13)

Huisvesting binnen (4.24) Huisvesting buiten 40

Leefruimte op de grond (n=2)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Familie Sciuridae Eekhoorns

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

laag

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 10 Aantal hits in Google Scolar 906

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 418

Orde Rodentia Knaagdieren

km2

+ — +

GedragssubcriteriumGedragscriterium
beschutting makenGedrag gericht op schuilen en vinden van beschutting

They dig shallow blind-end emergency burrows as well as complex deeper underground burrows used for nesting and hibernation.   

voedsel verstoppenStofwisselingsgedrag
Food caches are consumed during hibernation arousals, especially just prior to emergence.   

winterslaapOriëntatie in de tijd
They are true hibernators, allowing their body temperature to drop to just above freezing and their heart rate to drop to as low as 20 beats 
per minute from their usual 200.   
Many of the hibernating species, such as Spermophilus and Marmota, forage intensively during the summer to store fat, sometimes 
doubling their mass before entering hibernation.
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Factsheet Tupaia glis / Gewone toepaja
Diersoort Tupaia glis Gewone toepaja

Genus Tupaia

Opmerkingen

Gemiddeld gewicht 0.13

Gemiddelde lengte 18

Eter omnivoor

Leefritme dag

Grootte leefgebied 8730

Maximale levensduur 12

Huisvesting binnen (4.65) Huisvesting buiten (10.04)

Leefruimte boven de grond (n=2)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Familie Tupaiidae Toepaja’s

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

laag

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 2 Aantal hits in Google Scolar 110

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 889

Orde Scandentia Boomspitsmuizen

m2

+ — +

GedragssubcriteriumGedragscriterium
territorialiteitBiosociaal gedrag

As far as is known, tree shrews live in monogamous pairs that occupy a common territory and show aggression towards unfamiliar 
conspecifics.

kosten, voordelen en competitie (negatief)Biosociaal gedrag
As long as the subordinate lives in visual and olfactory contact with the dominant by which it has been  defeated, it experiences chronic 
stress characterized by clear physiological, neuroendocrine, and central nervous changes and behavioural alterations that resemble 
symptoms in depressive patients. As long as the subordinate lives in visual and olfactory contact with the dominant by which it has been 
defeated, it experiences chronic stress characterized by clear physiological, neuroendocrine, and central nervous changes and behavioural 
alterations that resemble symptoms in depressive patients.
As far as is known, tree shrews live in monogamous pairs that occupy a common territory and show aggression towards unfamiliar 
conspecifics.

sociale organisatieBiosociaal gedrag
Tree shrews seem to live in pairs and are known to have a high level of intraspecific aggression, they sleep in nests that they build in tree 
holes and other suitable places. 
As far as is known, tree shrews live in monogamous pairs that occupy a common territory and show aggression towards unfamiliar 
conspecifics.
Our field research indicates that a new pairing pattern, that of solitary ranging pair, should be defined in T. glis.

nestgedragVoortplantingsgedrag
An unusual component is the construction of two separate nests, one for the parents to sleep in and another where the offspring are kept.

zorg voor de jongenVoortplantingsgedrag
The reproduction of tree shrews is highly unusual because, at least in members of the Tupaiinae studied to date, the offspring are born in a 
separate nest and suckled only once every 48 hours.
The parents sleep together in a, usually specific, nest box
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Factsheet Blarina brevicauda / Kortstaartspitsmuis
Diersoort Blarina brevicauda Kortstaartspitsmuis

Genus Blarina

Opmerkingen Gidssoort

Gemiddeld gewicht 0.02

Gemiddelde lengte 12

Eter omnivoor

Leefritme nacht

Grootte leefgebied 4260

Maximale levensduur 3

Huisvesting binnen (4.01) Huisvesting buiten (5.08)

Leefruimte op de grond (n=2)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Familie Soricidae Spitsmuizen

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

laag

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 1 Aantal hits in Google Scolar 1370

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 1722

Orde Soricomorpha Spitsmuizen, mollen, desmans c.s.

m2

+ — +

GedragssubcriteriumGedragscriterium
voedsel verstoppenStofwisselingsgedrag

B. brevicauda stores food for winter, including snails and beetles, and in captivity puts nutmeats, sunflower seeds, and other edibles into 
storage.

voedsel zoeken (appetitief, jagen, etc.)Stofwisselingsgedrag
Short-tailed shrews are voracious eaters and must feed frequently, commonly in the early and late afternoon. It is estimated that they 
consume and metabolize as much as three times their weight in food per day.

dag, nacht, schemer actiefOriëntatie in de tijd
Short-tailed shrews are primarily nocturnal. They spend much of their time in burrows and tunnels underground or in leaf litter. They are 
solitary and maybe territorial.

13 January 2011 Pagina 97 van 103



Factsheet Crocidura russula / Huisspitsmuis
Diersoort Crocidura russula Huisspitsmuis

Genus Crocidura

Opmerkingen Gidssoort

Gemiddeld gewicht 0.01

Gemiddelde lengte 7

Eter carnivoor

Leefritme ?

Grootte leefgebied 240

Maximale levensduur 3

Huisvesting binnen (3.29) Huisvesting buiten (2.06)

Leefruimte op de grond (n=1)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Familie Soricidae Spitsmuizen

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

laag

laag

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 0 Aantal hits in Google Scolar 564

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 148

Orde Soricomorpha Spitsmuizen, mollen, desmans c.s.

m2

+ + +

13 January 2011 Pagina 98 van 103



Factsheet Cryptotis parva / Kortoorspitsmuis
Diersoort Cryptotis parva Kortoorspitsmuis

Genus Cryptotis

Opmerkingen Gidssoort

Gemiddeld gewicht 0

Gemiddelde lengte 7

Eter omnivoor

Leefritme dag/nacht

Grootte leefgebied 1720

Maximale levensduur 2

Huisvesting binnen (3.29) Huisvesting buiten (2.06)

Leefruimte op de grond (n=1)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Familie Soricidae Spitsmuizen

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

laag

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 2 Aantal hits in Google Scolar 496

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 1042

Orde Soricomorpha Spitsmuizen, mollen, desmans c.s.

m2

+ — +

GedragssubcriteriumGedragscriterium
sociale organisatieBiosociaal gedrag

Solitary and aggressive.

habitatselectieOriëntatie in de ruimte
A habitat specialist among shrews.
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Factsheet Neomys fodiens / Waterspitsmuis
Diersoort Neomys fodiens Waterspitsmuis

Genus Neomys

Opmerkingen Gidssoort

Gemiddeld gewicht 0.02

Gemiddelde lengte 8

Eter omnivoor

Leefritme dag/nacht

Grootte leefgebied 170

Maximale levensduur 3

Huisvesting binnen (3.45) Huisvesting buiten (2.57)

Leefruimte op de grond (n=3)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Familie Soricidae Spitsmuizen

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

laag

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 11 Aantal hits in Google Scolar 370

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 159

Orde Soricomorpha Spitsmuizen, mollen, desmans c.s.

m2

+ — +

GedragssubcriteriumGedragscriterium
agonistisch gedragBiosociaal gedrag

These shrew are solitary. 

voedsel zoeken (appetitief, jagen, etc.)Stofwisselingsgedrag
These shrews forage almost exclusively underwater, efficiently preying on aquatic invertebrates such as snails, mollusks, freshwater 
insects, and also small vertebrates such as fish, amphibians and frogs. Prey are weakened by a poisonous secretion from the submaxillary 
gland.
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Factsheet Sorex araneus / Bosspitsmuis
Diersoort Sorex araneus Bosspitsmuis

Genus Sorex

Opmerkingen Gidssoort

Gemiddeld gewicht 0.01

Gemiddelde lengte 7

Eter omnivoor

Leefritme dag/nacht

Grootte leefgebied 520

Maximale levensduur 2

Huisvesting binnen (3.29) Huisvesting buiten (2.06)

Leefruimte op de grond (n=2)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Familie Soricidae Spitsmuizen

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

laag

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 16 Aantal hits in Google Scolar 1740

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 536

Orde Soricomorpha Spitsmuizen, mollen, desmans c.s.

m2

+ — +

GedragssubcriteriumGedragscriterium
territorialiteitBiosociaal gedrag

Soricines live solitary and they are territorial.

Reactions of soricines with stable territories to shrews of other species, being potential competitors, are also agonistic, including the larger 
shrews preying upon the smaller species.
Soricines establish large territories within which most foraging and nesting, as well as courtship and mating, take place.

agonistisch gedragBiosociaal gedrag
Reactions of soricines with stable territories to shrews of other species, being potential competitors, are also agonistic, including the larger 
shrews preying upon the smaller species.

kosten, voordelen en competitie (negatief)Biosociaal gedrag
High social intolerance and aggressiveness with increased population density are important factors inhibiting the maturation and 
reproduction of juveniles.

sociale organisatieBiosociaal gedrag
Soricines live solitary and they are territorial.
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Factsheet Sorex arcticus / Poolspitsmuis
Diersoort Sorex arcticus Poolspitsmuis

Genus Sorex

Opmerkingen Gidssoort

Gemiddeld gewicht 0.01

Gemiddelde lengte 8

Eter carnivoor

Leefritme dag/nacht

Grootte leefgebied 4810

Maximale levensduur 2

Huisvesting binnen (3.45) Huisvesting buiten (2.57)

Leefruimte ?

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Familie Soricidae Spitsmuizen

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

laag

laag

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 0 Aantal hits in Google Scolar 104

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 849

Orde Soricomorpha Spitsmuizen, mollen, desmans c.s.

m2

+ + +
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Factsheet Sorex palustris / Millers waterspitsmuis
Diersoort Sorex palustris Millers waterspitsmuis

Genus Sorex

Opmerkingen Gidssoort

Gemiddeld gewicht 0.01

Gemiddelde lengte 7

Eter omnivoor

Leefritme dag/nacht

Grootte leefgebied 2560

Maximale levensduur 2

Huisvesting binnen (3.29) Huisvesting buiten (2.06)

Leefruimte op de grond (n=2)

cm

kg

jaar

m² m²

Eindoordeel

Familie Soricidae Spitsmuizen

Dierkenmerken 

Dierentuinnormen 

laag

hoog

Hoge behoeftes en risico's

Beschikbaarheid informatie
Aantal hits in Scopus 1 Aantal hits in Google Scolar 315

Beoordelingen
voldoendeBeschikbaarheid informatie

Welzijnsrisico (bij voldoende informatie)

Risico huisvesting normomgeving

Aantal woorden in Wikipedia 251

Orde Soricomorpha Spitsmuizen, mollen, desmans c.s.

m2

+ — +

GedragssubcriteriumGedragscriterium
agonistisch gedragBiosociaal gedrag

If neither shrew retreats after these displays, they will begin to slash each other with their teeth as they wrap up into a tight ball. Head and 
tail injuries often occur (Sorenson, 1962). These fights have not been proven to be of a territorial nature.
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