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Aanleiding en doel van het onderzoek

Naar aanleiding van de plaatsing op tabel 3 van diverse soorten muntjaks, waaraan geen enkel
gedragsonderzoek in de Nederlandse houderij ten grondslag ligt, heeft de Stichting Platform
Verantwoord Huisdierenbezit zelf gedragsonderzoek gedaan. Dit is gebeurd bij 4 van de 5
dierenparken waarvan bekend is dat zij muntjaks houden en bij 1 van de 2 particulieren waarvan
bekend is dat zij (legaal) muntjaks houden.
Doel van het onderzoek was om te controleren in hoeverre de risico’s die in het excerpt, de
argumentatiekaart en het beoordelingsformulier zijn opgenomen en welke gebaseerd zijn op
onderzoek dat buiten de houderij en buiten Nederland heeft plaatsgevonden, zich in de Nederlandse
houderij voordoen. Het gaat dan om locomotiestereotypieën ten gevolge van beperkte ruimte,
verwondingen en stress ten gevolge van het samen huisvesten, stereotype vocalisaties ten gevolge
van sociale isolatie, stressgevoeligheid en moeilijkheden bij veterinaire behandeling, vluchtgedrag bij
aversieve stimuli inclusief het vangen en het ten gevolge daarvan ontstaan van wonden en breuken
of sterfte van het dier, locomotiestereotypie ten gevolge van onvoldoende schuilmogelijkheden en
capture myopathie ten gevolge van stress bij het vangen.
Geen van deze risico’s blijkt in de Nederlandse houderij te bestaan.

Samenvatting van de conclusies
Karakteristieken van vluchtdieren in het wild
Vluchtdieren zijn in het wild steeds alert op gevaar. Het opkijken, het weglopen bij direct naderend
gevaar, zijn allemaal kenmerken die behoren bij vluchtdieren die van nature op hun hoede dienen te
zijn. Als het de gelegenheid heeft om zich te verwijderen van de bron van ‘gevaar’ zal het gedrag
steeds rustig blijven en niet omslaan in stress of paniek. Hierdoor krijgen de dieren ook de kans om
het vluchtgedrag om te zetten in ander gedrag.
Karakteristieken van muntjaks na socialisatie met de mens
Onder de omstandigheden in de Nederlandse houderij wordt er steeds rekening mee gehouden dat
muntjaks van origine vluchtdier zijn. De dieren krijgen voldoende ruimte om zich te verwijderen van
mensen die zij niet kennen of onverwachte externe prikkels. Er is in alle situaties ruimschoots
voorzien in schuilmogelijkheden. In alle onderzoeken is dan ook gebleken dat het vluchtgedrag zich
heel bescheiden uit en niet leidt tot stress. De vrijheid om weg te kunnen lopen van eventueel gevaar
binnen een verblijf blijkt daarbij belangrijk.
Wat echter doorslaggevend is gebleken, is de mate van socialisatie met mensen.
De reactie van de dieren ten opzichte van de verzorger was in alle gevallen rustig. Verzorgers worden
herkend. De bokken zijn steeds wel minder afwachtend dan de hindes. Ten opzichte van vreemden is
de houding minder afwachtend naarmate het contact met vreemden/bezoekers frequenter is. In
situaties waarbij contact met vreemden zelden voorkomt, houden de dieren afstand. In situaties
waarbij dieren gewend zijn aan vreemden in het verblijf, is hun houding niet afwachtend en zoeken
zij actief contact met de bezoekers. Alleen onverwachte geluiden en bewegingen en het direct op de

4

dieren afrennen wekken dan nog een korte vluchtreactie op waarbij er overigens geen sprake is van
stress.
Het gedrag uit zich dan ook als zijnde heel erg rustig en zelfverzekerd . De dieren kennen hun verblijf
erg goed, weten invloeden van buitenaf op hun waarde te schatten en gedragen zich daar naar.
Voor wat betreft het vangen van de dieren, bijvoorbeeld ten behoeve van het verhuizen of verrichten
van medische handelingen wordt steeds een vergelijkbare methode toegepast. De dieren worden in
hun binnenverblijf gelokt en dan met een fijnmazig net gevangen of ze worden met een vangnet of
vangzak gevangen. De dieren worden niet opgejaagd. In geen van de onderzochte gevallen is sprake
geweest van verwondingen ten gevolge van het vangen. Van breuken of ernstige verwondingen is al
helemaal geen sprake laat staan van “capture myopathy.
Veterinaire behandelingen zijn zelden nodig en bij de behandelingen die wel zijn toegepast hebben
zich volgens de verklaringen van de verzorgers van de dieren, zich geen problemen voorgedaan zoals
in de argumentatiekaart, het excerpt of het beoordelingsformulier genoemd.
De samenstellingen van de groepen is zeer wisselend maar in geen van de onderzochte gevallen is er
sprake van onderlinge strijd of spanningen. Binnen de groepen is steeds sprake van rust onderling. Er
is geen enkele sprake van het elkaar verwonden of stess veroorzaakt door het samen huisvesten.
Stereotiep gedrag is ook in geen enkele houderij vastgesteld.
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Gedragsonderzoek 1: Muntjaks in beschermd milieu
Locatie:
Dierentuincollectie.
Verblijf:
Op een oppervlakte van 180m2 worden 3-3 Muntjaks gehouden.
Het verblijf is omheind met harmonicagaas en heeft een gemiddelde hoogte van 1.60 meter. Het is
beplant met een groot aantal hoge bomen, de bodem is bedekt met zand/kleigrond. Er liggen erg
veel grote boomstronken en takkenbossen. Het verblijf is aan drie zijden geheel open en
benaderbaar door de bezoekers. De bezoekers kunnen zelf door het verblijf lopen via een met
boomstronken en stenen afgezet wandelpad. De boomstronken en takkenbossen dienen om de
dieren rust en schuilplaatsen te geven. Het beschermd de dieren tegen wind en regen en geeft hen
de mogelijkheid om zich te onttrekken aan het oog van de bezoekers. Aan de vierde zijde bevinden
zich de nachtverblijven van aangrenzende verblijven. Hier kunnen de bezoekers de dieren, vanaf de
buitenzijde, dus niet benaderen. Er is geen beplanting in de vorm van struiken of gras. Volgens de
verzorger wordt dit steeds volledig kaalgevreten. De hoge bomen zorgen voor schaduw. Gevallen
bladeren dragen bij aan het menu.
Het schuilverblijf is een houten stalgebouw waar de dieren vrij in en uit kunnen lopen. Op de bodem
liggen houtkrullen en stro/hooi. Het schuilverblijf is afsluitbaar met een deur.
De vaste bezetting van het verblijf bestaat uit 3 bokken en 3 hindes. Jongen die geboren worden
lopen gemiddeld een jaar bij de ouders, niet omdat dit noodzakelijk zou zijn maar omdat het een
mooi beeld geeft voor de bezoekers. Er hebben zich nog nooit problemen voor gedaan tussen de
ouderdieren onderling en de jong volwassen dieren.
Mogelijke invloeden van buitenaf op de Muntjaks:
Drie zijden zijn open waarvandaan mensen de dieren kunnen benaderen. De bezoekers mogen via
een sluisconstructie het verblijf betreden en via een gemarkeerd wandelpad de route door het
verblijf volgen. Zolang de bezoekers op het pad blijven kunnen de dieren altijd op voldoende afstand
blijven als zij dat willen. De in het verblijf liggende boomstronken bieden graag gebruikte
lig/slaapplaatsen die mede rugdekking geven.
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De confrontatie met mensen bestaat uit de verzorger en de bezoekers, inclusief kinderwagens,
buggy’s ed. Zolang de bezoekers op het pad blijven reageren de dieren nauwelijks op de bezoekers.
Soms lopen kinderen van het pad heel gericht op een liggend dier af en dan staat het op om weg te
lopen. Een aantal dieren is gefocussed op, door de bezoekers, meegebracht voedsel. Zodra een
persoon iets eetbaars in de hand neemt en door de knieën gaat komen er een aantal dieren direct
aangelopen om het voedsel uit de hand of van de grond op te eten.
Voedsel:
Hooi, brokken, beschikbare groenten, veel vers snoeihout waarvan de dieren de bast en bladeren
eten.
Hanteren van de dieren:
De dieren worden 1 maal per jaar preventief ontwormd. Alleen de jong volwassen dieren worden
uitgevangen. Dit gebeurd met een net waarna de dieren in houten transportkisten worden vervoerd.
Als het niet anders kan wordt het dier in het schuilverblijf gelokt en wordt de deur gesloten. Het dier
wordt dan ook met een net gevangen . Het net zorgt ervoor dat het dier vrijwel direct immobiel
wordt gemaakt waardoor het zich niet kan beschadigen. Volgens de verzorger hebben de dieren nog
nooit schade ondervonden van het vangen en vastpakken.
Eventuele transport kisten moeten zo dicht en donker mogelijk zijn en zeker niet te groot! Hoe meer
bewegingsruimte des te meer mogelijke schade omdat de dieren kunnen gaan springen en zichzelf
dan kunnen beschadigen. Gaas-, of traliekooien zijn niet geschikt omdat daar de poten doorheen
kunnen schieten en ook de neus zal beschadigd worden. De dieren moeten zeker individueel
getransporteerd worden omdat ze anders elkaar beschadigen met hun hoeven, hoektanden of
gewei.
Conclusie:
Op geen enkele manier zijn stressgerelateerde gedragskenmerken te ontdekken. Tijdens de gehele
onderzoeksperiode was het een komen en gaan van volwassenen, kinderen en kinderwagens. De
dieren waren onverstoorbaar.
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De dieren reageren duidelijk op voedsel en komen dit dan ook halen en gaan zelfs over tot het eten
uit de hand.
Zolang er geen mensen gaan rennen of heel gericht op een dier aflopen is er geen enkele vorm van
stress of vluchtgedrag. De dieren blijken erg goed te weten wat hun eventuele vluchtmogelijkheden
zijn en blijken ook dermate overtuigd te zijn van het ‘ongevaarlijk zijn’ van mensen dat de
aanwezigheid van mensen hen niet boeit en leidt dan ook niet tot stress of gerelateerde reactie.
Zoals bij elk dier is een vangmoment een stressmoment maar is in de praktijk zeker niet ondoenlijk
gebleken. Serieuze verwondingen en andere lichamelijke gevolgen zijn bij deze houder onbekend.
Kennis van zaken hoe te handelen blijkt ook hier van doorslaggevende betekenis.

Verslag observatie

Vrijdag 15 mei 2015.
Onderzoeker heeft gedurende een tijdvak het gedrag van de dieren bekeken en genoteerd:
Het verschil tussen de dieren is aangegeven met M1/2/3 en V1/2/3.(man/vrouw)
11.16 uur

M1/2/3 en V1/2/3 liggen rustig in het verblijf. Het is halfbewolkt.

11.18 uur

Onderzoeker gaat het verblijf in. Er zijn reeds andere bezoekers aanwezig. M1/2
staan op en kijken geïnteresseerd naar de onderzoeker. M1 loopt richting
onderzoeker, ondertussen duidelijk actief geur opsnuivend.

11.20 uur

M1 komt aan gelopen tot heel dicht bij de onderzoeker.

11.20 uur

Er wordt een stuk oud brood gepakt en meteen komen ook M2 en V1 aangelopen
M/1 en V/1 eten het brood uit de hand. M/2 eet brood van de grond. Alle drie de
dieren staan dicht bij de onderzoeker en bij elkaar.

11.30 uur

Onderzoeker gaat voorzichtig staan en alleen V/1 loopt weg.

11.32 uur

De onderzoeker gaat op een rotsblok zitten. M/1/2 en V/1 houden hem in de gaten
en volgen hem naar zijn nieuwe positie.

11.40 uur

Er komt een gezin met twee kinderen en een kinderwagen het verblijf binnen. M/1
loopt direct daar naar toe. M/2 volgt. Ook V/1/2/3 lopen richting groepje mensen.
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Eén van de kinderen begint van enthousiasme te roepen en met zijn armen te
zwaaien. Alle dieren behalve M/1 schrikken licht en lopen weg.
11.45 uur

Alle geschrokken dieren lopen weer terug naar het groepje mensen. De moeder heeft
uitgelegd dat de kinderen zich rustig moeten bewegen en dat heeft effect. M/1
snuffelt aan de hand van één van de kinderen.

12.00 uur

Weinig reactie van de dieren, er is geen voedsel. M/1/2 komen terug naar
onderzoeker. M/3 komt erbij. M/1 gedraagt zich superieur (heeft ook het grootste
gewei) door met zijn kop M/2 weg te duwen. M/1 manoeuvreert zich tussen
onderzoeker en M/2.

12.10 uur

M/V lopen wat rond in het verblijf hier en daar een afgevallen boomblaadje etend.
V/1 gaat de stal binnen en laat zich niet meer zien.

12.15 uur

Er komen nog diverse bezoekers in het verblijf. Geen noemenswaardige reactie van
de dieren.

12.00 uur

Alle dieren zoeken een ligplaats om duidelijk te gaan herkauwen. Ieder dier ligt
individueel of met rugdekking van boomstronk of takkenbos of langs het bebouwde
gedeelte van het verblijf.

12.30 uur

Geen acties. Onderzoeker verlaat het verblijf om koffie te gaan drinken.

13.00 uur

Alle muntjaks liggen nog op hun plaats ondanks diverse bezoekers op het wandelpad
en buiten de omheining.

13.15 uur

Met toestemming van eigenaar loopt onderzoeker van het pad af het verblijf in.
M/1/2 staan op en houden de onderzoeker in de gaten. Onderzoeker gaat zitten op
een steen buiten het wandelpad. De dieren lijken dit vreemd te vinden maar volgen
hem nauwkeurig. Onderzoeker pakt een stuk brood en meteen staan M/1/2 vlakbij te
snuffelen. Eten uit de hand.

13.20 uur

Aangezien er geen interacties meer zijn sluit onderzoeker het onderzoek af.

Samenvatting:
De dieren hebben hun karakter van vluchtdier behouden; het opkijken, het weglopen bij direct
naderend gevaar, zijn allemaal kenmerken die behoren bij vluchtdieren die van nature op hun hoede
dienen te zijn. In onderzocht geval uit zich dit heel bescheiden en leidt eea helemaal niet tot nerveus
gedrag. Invloeden van buitenaf worden duidelijk geregistreerd door de dieren en gekwalificeerd als
zijnde OK of enigszins vreemd. Het gedrag uit zich dan ook als zijnde heel erg rustig en zelfverzekerd .
De dieren kennen hun verblijf erg goed, weten invloeden van buitenaf op hun waarde te schatten en
gedragen zich daar naar. De vrijheid om weg te kunnen lopen van eventueel gevaar binnen een
verblijf blijkt ook hier essentieel. Het kunnen voldoen aan vluchtgedrag voorkomt dat dit om slaat in
stress.
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Gedragsonderzoek 2. Muntjaks in beschermd milieu
Locatie:
Dierentuincollectie, BestZoo te Best, Noord-Brabant.
Verblijf:
Op een oppervlakte van 200m2 worden 1-4 Muntjaks gehouden samen met een koppel Maguari
ooievaars.
Het verblijf heef de vorm van een kwart cirkel waarvan de halfronde voorkant is begrensd met een
waterpartij met daarvoor een omheining van Frans kastanjehouthekwerk van 1.50 meter hoog. Aan
de onderzijde van dit hekwerk is volièregaas van 30cm hoog bevestigd. De beide andere zijden zijn
begrensd dmv de stalgebouwen en Frans kastanjehouthekwerk met een gemiddelde hoogte van
1.50m. Deze zijden zijn beplant met veel bamboe waardoor er een natuurlijk ogende afscheiding
ontstaat. De weide zelf is beplant met een aantal bomen, de bodem is bedekt met zand/kleigrond en
met een grasmat. Er liggen veel grote boomstronken. Het verblijf is aan de voorzijde geheel ‘open’
maar de bezoekers worden door het gaas en de watergracht op afstand van de dieren gehouden.
Bezoekers kunnen de dieren dus niet aanraken en niet voederen. De boomstronken dienen om de
dieren rust en schuilplaatsen te geven. Het beschermd de dieren tegen wind en regen en geeft hen
de mogelijkheid om zich te onttrekken aan het oog van de bezoekers. Aan de achterzijde bevinden
zich de stallen waarin de muntjaks zich kunnen terugtrekken. Opvallend in dit verblijf is dat er, in
verhouding tot de eerder bekeken verblijven, veel gras aanwezig is. De hoge bomen zorgen voor
schaduw. Gevallen bladeren dragen bij aan het menu.

Het schuilverblijf is een stenen stalgebouw waar de dieren vrij in en uit kunnen lopen. Op de bodem
liggen houtkrullen en stro/hooi. De ruimte is verdeeld in meerdere, per stuk afsluitbare, delen. De
dieren kunnen zich hierdoor afzonderen en ook bij eventueel vangen is dit erg gemakkelijk gebleken.
De vaste bezetting van het verblijf bestaat uit 3 bokken en 3 hindes. Jongen die geboren worden
lopen gemiddeld een jaar bij de ouders, niet omdat dit noodzakelijk zou zijn maar omdat het een
mooi beeld geeft voor de bezoekers. Er hebben zich nog nooit problemen voor gedaan tussen de
ouderdieren onderling en de jong volwassen dieren.
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Mogelijke invloeden van buitenaf op de Muntjaks:
De dieren kunnen op grote afstand blijven van het publiek als zij dat willen. De in het verblijf liggende
boomstronken bieden graag gebruikte lig/slaapplaatsen die mede rugdekking geven.
De confrontatie met mensen bestaat uit de verzorger en de bezoekers op afstand. Onderzoeker is
samen met de eigenaar het verblijf in gegaan. De dieren reageerden nauwelijks maar zijn wel op hun
hoede zodra er groenvoer oid wordt aangeboden komen de meeste dieren aandachtig kijkend
aangelopen. Er werd niet uit de hand gegeten. Dieren reageren meteen als er iemand op hen afloopt
en lopen of rennen weg zonder meteen paniekerig te doen. Deze dieren zijn duidelijk minder gericht
op mensen.

Voedsel:
Hooi, brokken, beschikbare groenten, snoeihout waarvan de dieren de bast en bladeren eten.
Hanteren van de dieren:
De gezondheidschecks worden visueel uitgevoerd. Als er om welke reden dan ook een dier gevangen
moet worden gebeurd dit door het dier in de stal te lokken of te drijven en het daar af te zonderen
en te vangen met een groot schepnet of door er een doek overheen te gooien. Transport gebeurt
dmv transportkisten die geheel van hout zijn en slechts voorzien zijn van ventilatiegaten.
Bij voorkeur wordt het te vangen dier in het schuilverblijf gelokt en wordt de deur gesloten. Het dier
wordt dan met een net gevangen . Het net zorgt ervoor dat het dier vrijwel direct immobiel wordt
gemaakt waardoor het zich niet kan beschadigen. Als het dier zich in één van de kleinere
binnenstallen bevindt wordt ook vaak de techniek gebruikt door een grote doek/deken over het dier
te gooien en het dan met de hand stil te leggen. Doordat het dier met zijn kop in de doek zit geeft het
zich al snel gewonnen. De handelingen die moeten volgen zijn goed voorbereid om de duur van het
vasthouden zo kort mogelijk te maken. Volgens de verzorger hebben de dieren nog nooit schade
ondervonden van het vangen en vastpakken.
Ook deze eigenaar benadrukt dat eventuele transportkisten zo dicht en donker mogelijk moeten zijn
en zeker niet te groot! Hoe meer bewegingsruimte des te meer mogelijke schade omdat de dieren
kunnen gaan springen en zichzelf dan zouden kunnen beschadigen. Gaas-, of traliekooien zijn niet
geschikt omdat daar de poten doorheen kunnen schieten en ook de neus zal beschadigd kunnen
worden. De dieren moeten zeker individueel getransporteerd worden omdat ze anders elkaar
beschadigen met hun hoeven, hoektanden of gewei.
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Conclusie:
In deze situatie is het oppervlak van het verblijf ruim meer dan ruim voldoende om het de dieren
mogelijk te maken om zich voldoende te verwijderen van menselijke aanwezigheid. Doordat er hier
veel minder interactie is tussen mens en dier is hun gedrag oplettender en wat schichtiger.
Onderzoeker is in het verblijf geweest en de dieren waren daardoor op geen enkele manier echt uit
hun doen. Op geen enkele manier zijn stressgerelateerde gedragskenmerken te ontdekken.
Zoals bij elk dier is een vangmoment een stressmoment(voor de vanger óók!) maar is in de praktijk
zeker goed te doen gebleken. Serieuze verwondingen en andere lichamelijke kwalen zijn bij deze
houder onbekend. Kennis van zaken hoe te handelen blijkt ook hier van doorslaggevende betekenis.
Verslag observatie

Vrijdag 15 mei 2015.
Onderzoeker heeft gedurende een tijdvak het gedrag van de dieren bekeken en genoteerd: het
verschil tussen de dieren is aangegeven met M en V1/2/3.(man/vrouw)
14.15 uur

M en V1/2/3 liggen rustig in het verblijf. Het is zonnig.

14.30 uur

Onderzoeker gaat met verzorger het verblijf in. M staat op en kijkt geïnteresseerd
naar de onderzoeker. M loopt weg van onderzoeker, ondertussen duidelijk actief
geur opsnuivend en draaiend met de oren.

14.40 uur

V1/2 staan op en lopen weg van onderzoeker om tegen een boomstronk te gaan
liggen.

14.45 uur

Het is erg warm inmiddels en alle dieren liggen in de schaduw te herkauwen maar
houden de onderzoeker duidelijk in de gaten: draaiende oren, vergrote neusgaten en
opgerichte kop.

15.00 uur

geen interactie tussen de dieren.

15.15 uur

De verzorger brengt een aantal takken snoeihout in het verblijf. De dieren schrikken
op en lopen naar de andere kant van het verblijf zonder te rennen.

15.20 uur

Alle dieren lopen richting snoeihout en beginnen te eten. Afstand met onderzoeker is
zo’n zes meter.

15.25 uur

Er is geen enkele vorm van voedernijd. De hindes gaan wel opzij als de bok nadert
maar geen vorm van agressie.

15.45 uur

Er wordt nog steeds gemeenschappelijk gegeten van de bladeren en bast van het
snoeihout.

16.00 uur

M/V1 lopen richting boomstronk en gaan in de schaduw liggen.

16.15 uur

V2/3 lopen naar de reeds liggende dieren en gaan op kleine afstand daarvan ook in
de schaduw liggen.
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16.30 uur

Daar er geen noemenswaardige acties meer zijn sluit onderzoeker de observatie af.

Samenvatting:
Invloeden van buitenaf worden duidelijk geregistreerd door de dieren en gekwalificeerd als zijnde OK
of ‘opletten!’ Het gedrag uit zich dan ook als zijnde heel erg rustig en zelfverzekerd met behoudt van
natuurlijke oplettenheid en vluchtgedrag. De dieren kennen hun verblijf erg goed, weten invloeden
van buitenaf op hun waarde te schatten en gedragen zich daar naar. De vrijheid om weg te kunnen
lopen van eventueel gevaar binnen een verblijf blijkt ook hier essentieel. Het kunnen voldoen aan
vluchtgedrag voorkomt dat dit om slaat in stress.
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Gedragsonderzoek 3. Muntjaks in beschermd milieu
Locatie:
Kleine, wettelijk goedgekeurde, dierentuin, geopend voor publiek.
Verblijf:
Op een perceel van 35 meter bij 15 meter wordt 1 koppel Muntjaks(Muntiacus
Muntjaks(Muntiacus reveesi)gehouden
reveesi)
tezamen met een koppel witnekkraanvogels(Grus
witnekkraanvogels
vipio) en een aantal mandarijneenden(Aix
mandarijneenden
galericulata) die vnml. de vijver bevolken.
Het verblijf is omheind met harmonicagaas en heeft een gemiddelde hoogte van 1.50 meter. Het is
beplant met behoorlijk wat bomen en de bodem is bedekt met gras, kruidplanten, zand en
houtsnippers. Her en der liggen grote boomstronken. Aan twee zijden zijn buiten het verblijf struiken
en bamboe aangeplant ter beschutting en om de dieren een extra gevoel van bescherming te geven
voor invloeden van buitenaf. De beplanting zorgt er ook voor dat er schaduw en zonplekken ontstaan
zodat de dieren naar believen kunnen
kunnen kiezen. Gevallen bladeren dragen bij aan het menu.
Het schuilverblijf is een afdak dat is opgebouwd uit betonmatten met een gesloten dak. Twee zijden
zijn met rietmatten bekleed tegen regen en wind. Op de bodem liggen houtkrullen en stro/hooi. Het
schuilverblijf
ilverblijf is afsluitbaar met een schuifdeur.

Mogelijke invloeden van buitenaf op de Muntjaks:
In het park lopen de bezoekers in alle openheid langs het verblijf. Tussen de dieren en de mensen is
over de gehele lengte van het verblijf een slootvormige vijver,
vijver, behalve ter hoogte van het schuilhok.
Hier kunnen de mensen rechtstreeks contact hebben met de Muntjaks. De dieren kunnen dus altijd
op een door henzelf gekozen afstand van het publiek blijven. De in het verblijf liggende grote
boomstronken bieden graag
raag gebruikte lig/slaapplaatsen die mede rugdekking geven.
De samenstelling van de bezoekers variëert van 1 persoon tot grotere groepen, waaronder
schoolkinderen. In het park lopen twee forse honden vrij tussen de verblijven.
Aan één lange zijde (met bamboe
boe haag) ligt de openbare weg met allerhande verkeer. Fietsers en
voetgangers kijken vanaf die weg het verblijf in. Zo’n 200 meter aan de tegenovergestelde zijde van
de weg ligt een spoorlijn met geregeld treinverkeer.
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Voedsel:
Hooi, wortels, voederbieten, geitenbiks, oud brood. Aangevuld met gevallen bladeren van de bomen
en kruidplanten uit het verblijf.
Hanteren van de dieren:
De dieren worden zo min mogelijk in de hand genomen. Gezondheidscheck wordt bij voorkeur
visueel gedaan. Een eventuele volgende stap is mestonderzoek. Als het niet anders kan wordt het
dier in het schuilverblijf gelokt en wordt de schuifdeur neergelaten. Het dier wordt dan met een
fijnmazig net gevangen . Het net zorgt ervoor dat het dier vrijwel direct immobiel wordt gemaakt
waardoor het zich niet kan beschadigen. Volgens de verzorger hebben de dieren nog nooit schade
ondervonden van het vangen en vastpakken. Wel zijn de dieren daarna gedurende een paar weken
niet meer zo tam en veel meer op hun hoede.
Conclusie:
De dieren zijn zeer alert en herkennen de verzorger. Zij reageren duidelijk op voedsel en komen dit
na verloop van tijd dan ook halen en gaan zelfs over tot het eten uit de hand. De dieren lijken erg
goed het verschil te weten tussen activiteiten binnen en buiten hun verblijf. Rumoer en vreemde
activiteit buiten de omheining wordt opgemerkt en in de gaten gehouden maar leid ogenschijnlijk
niet tot stress of gerelateerde reactie. Zodra iemand zich binnen de omheining begeeft onderbreken
de dieren de activiteit waar ze mee bezig zijn en lopen zo nodig weg van de ‘indringer’ om na
positieve beoordeling , bijvoorbeeld door voederen of herkenning van de verzorger, weer richting
deze persoon te lopen.
Zoals bij elk dier is een vangmoment een stressmoment maar is in de praktijk zeker niet ondoenlijk
gebleken. Verwondingen en andere lichamelijke gevolgen zijn bij deze houder onbekend. Kennis van
zaken blijkt ook hier van doorslaggevende betekenis.
Verslag observatie

Maandag 20 april 2015.
Onderzoeker heeft gedurende een tijdvak het gedrag van de dieren bekeken en genoteerd:
Het verschil tussen de beide dieren is aangegeven met M/V.(man/vrouw)
10.00 uur

M/V lopen rustig door het verblijf knabbelend aan het aanwezige groen. Geen reactie
op mijn aanwezigheid.

10.10 uur

1 van de honden loopt langs het verblijf; M/V kijken beiden kort op en vervolgen dan
hun eetgedrag.

10.15 uur

Twee volwassen en twee kinderen lopen richting verblijf. M kijkt geïnteresseerd
richting de bezoekers en eet verder. V staat heel stil en snuift heel duidelijk. Eén van
de kinderen geeft een gil; V draait met haar oren en loopt een paar stappen verder.
Hervat eetgedrag.

10.22 uur

Er passeert een grote tractor met aanhanger; M/V kijken beiden kort op.
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10.30 uur

De kraanvogels roepen luid en baltsen; M/V geen reactie.

10.50 uur

De verzorger gaat het verblijf binnen met een emmer. Beide dieren lopen meteen
richting de verzorger waarbij V halverwege stil staat. De verzorger doet wat voer in
de voerbak in het schuilhok en verlaat het verblijf; M/V eten gezamenlijk uit de
voerbak.

11.10 uur

M/V zoeken een plaatsje bij een dode boomstronk en gaan liggen. Duidelijk
herkauwgedrag.

11.20 uur

Diverse bezoekers lopen langs het verblijf; M/V geen reactie.

11.30 uur

Er komt met veel geraas een straaljager over; M geen reactie. V gaat staan om
daarna meteen weer te gaan liggen.

12.00 uur

M/V geen actie. Sinds 11.30 uur komen er nog diverse bezoekers langs het verblijf.
Ook passeren er diverse voertuigen en fietsers over de weg en ook een trein over de
spoorbaan.

12.30 uur

Onderzoeker haalt een oud brood en gaat het verblijf binnen en gaat gehurkt zitten;
beide dieren gaan staan. M loopt meteen naar onderzoeker toe. V staat stokstijf en
snuift.

12.35 uur

M eet brood uit de hand van de onderzoeker. V volgt maar eet niet uit de hand . V eet
brood van de grond op afstand van 1 meter van de onderzoeker.

12.45 uur

Onderzoeker gaat staan; M/V kijken beiden op maar eten daarna gewoon verder.

12.47 uur

Onderzoeker verlaat het verblijf.

13.00 uur

Onderzoeker gaat het verblijf binnen en loopt rustig door het verblijf. M/V lopen
rustig naar een hoek van het verblijf. Onderzoeker loopt nu sneller, heel gericht, op
de dieren af. M/V reageren meteen en versnellen hun pas. V. holt richting andere
kant van het verblijf. M. observeert de onderzoeker heel duidelijk.

13.15 uur

Onderzoeker verlaat het verblijf; M/V keren beiden rustig terug naar waar eerder
werd gegeten.

1325 uur

Beide honden komen luidblaffend aan gerend; M/V geen reactie.

13.30 uur

M/V zoeken ieder weer een plaatsje op bij een boomstronk om te gaan liggen

13.45 uur

Einde onderzoek.
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Conclusie

De dieren hebben hun karakter van vluchtdier behouden; het opkijken, het orenspitsen, het gesnuif
zijn allemaal kenmerken die behoren bij vluchtdieren die van nature op hun hoede dienen te zijn. In
onderzocht geval uit zich dit overigens op geen enkel moment als herkenbare stress of paniek.
Invloeden van buitenaf worden duidelijk geregistreerd door de dieren en als ongevaarlijk
gekwalificeerd. Het gedrag uit zich dan ook als zijnde heel erg rustig en zelfverzekerd. De dieren
kennen hun verblijf, weten invloeden van buitenaf op hun waarde te schatten en gedragen zich daar
naar. De vrijheid om weg te kunnen lopen van eventueel gevaar binnen een verblijf lijkt essentieel.
Het kunnen voldoen aan vluchtgedrag voorkomt dat dit om slaat in stress.
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Gedragsonderzoek 4, muntjaks in beschermde omgeving
Locatie
Artis
Interview
In Artis sprak onderzoeker met één van de verzorgers van de Muntjaks. Deze verstrekte de volgende
informatie.
In Artis wordt een koppeltje muntjaks gehouden. Deze muntjaks trekken zich niets aan van het
publiek. Wanneer verzorgers het verblijf betreden om de dieren te voederen is het mannetje minder
afwachtend dan het vrouwtje. Er wordt steeds rekening mee gehouden het verblijf zo te betreden
dat de dieren afstand kunnen houden van de verzorgers. Wanneer de dieren in het binnenverblijf
(quarantaineruimte) worden gevoerd gedragen ze zich schuwer dan in het buitenverblijf waarbij het
vrouwtje nerveuzer is.
Het vangen gebeurd door middel van een vangzak. Er zijn daarbij nooit dieren gewond geraakt. Ook
herstellen de dieren zich in hun gedrag snel na de vangactie. Ze vertonen geen angst voor de vangzak
hetgeen is gebleken in de situatie waarbij de vangzak na het loslaten van het dier abusievelijk een
aantal dagen in het verblijf is blijven liggen. De dieren toonden geen angst en lagen rustig naast de
vangzak te slapen.
De dieren zijn gehuisvest in een verblijf samen met een rode panda. Deze panda was tijdens het
onderzoek in verband met ziekte elders gehuisvest.
Beschrijving van het verblijf

Het verblijf van de muntjaks heeft globaal de vorm van een halve cirkel. De lengte is circa 15 meter,
op het diepste punt heeft het verblijf een breedte van circa 7,5 meter. Het voorste gedeelte van het
verblijf is begroeit met gras, het achterste gedeelte bestaat uit een onderlaag van zand met
begroeiing in de vorm van lage bomen. In dit gedeelte bevinden zich 3 schuilhokken voor de
muntjaks. In het verblijf bevind zich ook een lage (klim)boom met daarin een schuilhok voor de rode
panda.
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De achterzijde van het verblijf bestaat uit glad, donker geschilderd materiaal, de voorzijde, waar het
publiek het verblijf inkijkt, is van plexieglas. Daarbij is een rand aanwezig waarop bezoekers kunnen
staan om het verblijf in te kijken. De hoogte van de afscheiding is aan de voorzijde circa 1.30 meter
waarbij het verblijf verlaagd ligt ten opzichte van het bezoekerspleintje. Het verblijf is aan de
achterzijde (achter de afscheiding) omgeven door hoge bomen en aan de voorzijde deels door een
breed struweel. Circa 1/3 deel van het verblijf is open ten opzichte van de bezoekers.

Het verblijf grenst aan een pleintje met daaraan een picknickveld waar het op het moment van het
onderzoek redelijk druk was. Het onderzoek vond plaats in de meivakantie bij een temperatuur van
tenminste 23 graden met veel zon. Het was dan ook behoorlijk druk in Artis.

Het verblijf van de muntjaks ligt op gehoorsafstand van de Plantage Middenlaan waardoor het geluid
van de straat en trams goed te horen zijn. De dieren reageren niet op deze geluiden. Gedurende de
observatie klonk nogal luidt het gebrul van een leeuw. Ook hier reageerden de dieren niet op.
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Verslag observatie Observatie 1
13:30-13:45
2 kinderen springen op de rand bij het plexiglas. De vrouwtjesmuntjak gaat rustig liggen herkauwen.
Het mannetje loopt rustig door het verblijf.
Vervolgens komt er een groep van 4 kinderen bij die ook op de rand springen. Een van de kinderen
trommelt op de binnenzijde van het plexiglas. Het vrouwtje eet rustig verder. De kinderen lopen
verder, het vrouwtje blijft rustig liggen en eet verder. Er gebeurt niets.

Foto 13:36
Foto 13:37

Foto 13:37
Gedurende de verdere observatie blijft het vrouwtje liggen, het mannetje loopt wat door het verblijf.
Bezoekers komen in groepjes van 2 tot 5 personen kijken kort in het verblijf, praten even en lopen
dan weer verder. De muntjaks reageren niet op de bezoekers.

20

Verslag observatie 2
14:04-14:20
Bij de 2e observatie ligt het vrouwtje op dezelfde plek als bij de eerste observatie. Het mannetje ligt
in het gras dicht bij de bomen, in de schaduw. Het vrouwtje kijkt bij het gekraak van de papieren van
onderzoeker even op en kauwt dan weer verder. Een duif vliegt luidruchtig weg uit een boom in het
verblijf. De muntjaks reageren niet. Twee kinderen klimmen op de rand van het verblijf en praten
hardop. De muntjaks reageren niet. De kinderen roepen de muntjaks. De muntjaks reageren niet. Het
vrouwtje gaat vervolgens slapen. De vader van de kinderen zet één kind bij het verblijf op zijn
schouders. De muntjaks reageren niet. De vader en de kinderen gaan weg. Een moeder en oma met
twee kinderen komen aangelopen en praten hardop met de onderzoeker. De muntjaks reageren niet.
Onderzoeker 2 maakt later die dag om vier uur nog een aantal foto’s. Het vrouwtje ligt op dezelfde
plek, het mannetje ligt nu aan de andere kant van de begroeiing in het verblijf.

Foto: 16:04
Een uur later maakt onderzoeker 2 nog twee filmpjes. De dieren zijn dan in het verblijf aan het
rondlopen en grazen. Eénmaal komt het mannetje dicht bij de afscheiding en snuift even. Dan loopt
hij weer verder en gaat door met grazen

Foto uit filmpje 17:02:04
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Opvolgende foto uit filmpje 17:02:07
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Gedragsonderzoek 5 Muntjaks in beschermd milieu
Locatie:
Privécollectie.
Verblijf:
Op een oppervlakte van 90m2 worden 2-2 Muntjaks (Muntiacus muntjak) gehouden.
Het verblijf is omheind met harmonicagaas en heeft een gemiddelde hoogte van 1.80 meter. Het is
beplant met enkele bomen en opgaande struiken, de bodem is bedekt met gras en zand/kleigrond.
Her en der liggen grote boomstronken. Aan twee zijden is, aan de buitenkant van het hekwerk, het
verblijf afgeschermd met groenblijvende struiken in de vorm van een losse haag. Dit is gedaan tegen
wind en regen en om de dieren een extra gevoel van bescherming te geven voor invloeden van
buitenaf zoals verkeer, wandelaars en fietsers etc. De beplanting zorgt er ook voor dat er schaduw en
zonplekken ontstaan zodat de dieren naar believen kunnen kiezen. Gevallen bladeren dragen bij aan
het menu.
Het belangrijkste schuilverblijf is een houten tuinhuis waar de dieren vrij in en uit kunnen lopen. In
het schuilhuis zijn nog kleinere , hondenhokvormige, schuilkisten waar de individuele dieren graag in
rusten. Buiten dit grote tuinhuis zijn er in het verblijf nog twee kleinere huisjes waarin de dieren
schuilen. Op de bodem liggen houtkrullen en stro/hooi. Het schuilverblijf is afsluitbaar met een deur.
De vaste bezetting van het verblijf bestaat uit 1 bok en twee hindes. Jongen die geboren worden
lopen gemiddeld langer dan een jaar bij de ouders, niet omdat dit noodzakelijk zou zijn maar omdat
de eigenaar zo langer van zijn jonge dieren kan genieten. Er hebben zich nog nooit problemen voor
gedaan tussen de ouderdieren en de jong volwassen dieren. Ook niet in de eerstvolgende
voortplantingstijd. Zelfs nu er een geslachtsrijp tweede bokje wordt gehouden in de groep is er geen
enkele vorm van stress of agressie te zien.
Mogelijke invloeden van buitenaf op de Muntjaks:
Aan één kant van het verblijf bevindt zich de openbare weg. Een andere kant ligt op de perceelgrens
met de buren. Deze beide zijden zijn afgeschermd dmv. de eerder genoemde groenstrook/haag. De
andere zijden zijn open waarvandaan mensen de dieren kunnen benaderen. De dieren hebben dus
nooit de kans door mensen omringd te worden. Ook eventuele loslopende honden, anders dan die
van de eigenaar, kunnen het verblijf niet rechtstreeks bereiken. De in het verblijf liggende
boomstronken bieden graag gebruikte lig/slaapplaatsen die mede rugdekking geven.
De confrontatie met mensen bestaat uit de verzorger en zijn gezin en geregelde bezoeken van mede
dierenliefhebbers en vrienden.
Voedsel:
Hooi, beschikbare groenten, hertenbrok van Garvo en veel en vaak vers snoeihout waarvan de dieren
de bast en bladeren eten.
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Hanteren van de dieren:
De dieren worden zo min mogelijk in de hand genomen. Gezondheidscheck wordt bij voorkeur
visueel gedaan. Een eventuele volgende stap is mestonderzoek. Als het niet anders kan wordt het
dier in het schuilverblijf gelokt en wordt de deur gesloten. Het dier wordt dan met een net gevangen.
Het net zorgt ervoor dat het dier vrijwel direct immobiel wordt gemaakt waardoor het zich niet kan
beschadigen. Volgens de verzorger hebben de dieren nog nooit schade ondervonden van het vangen
en vastpakken of het moet een geschaafde neusrug zijn. Wel zijn de dieren daarna gedurende een
paar weken niet meer zo tam en veel meer op hun hoede.
Conclusie:
In deze situatie lijkt het oppervlak van het verblijf want aan de krappe kant om het de dieren
mogelijk te maken om zich voldoende te verwijderen van onbekende bezoekers. Onderzoeker is met
de verzorger in het verblijf geweest en de dieren waren daardoor duidelijk op hun hoede en één van
de hindes werd hier duidelijk zenuwachtig van. Dit uit zich in verwijde neusgaten, snuiven en
geagiteerd heen en weer lopen langs het gaas. De dieren zijn zeer alert en herkennen duidelijk de
verzorger. Zodra de onderzoeker het verblijf heeft verlaten keert de rust weer en kan de verzorger
rustig tussen de dieren lopen zonder dat er stress zichtbaar is. Toen de onderzoeker met de
verzorger buiten het verblijf bij het gaas stond komen de bokjes naar hen toe.
De dieren reageren duidelijk op voedsel en komen dit na verloop van tijd dan ook halen en gaan zelfs
over tot het eten uit de hand (verzorger). De dieren lijken erg goed het verschil te weten tussen
activiteiten binnen en buiten hun verblijf. Rumoer en vreemde activiteit buiten de omheining wordt
opgemerkt en in de gaten gehouden maar leid ogenschijnlijk niet tot stress of gerelateerde reactie.
Zodra iemand zich binnen de omheining begeeft onderbreken de dieren de activiteit waar ze mee
bezig zijn en lopen zo nodig weg van de ‘indringer’ om na positieve beoordeling , bijvoorbeeld door
voederen of herkenning van de verzorger, weer richting deze persoon te lopen.
Zoals bij elk dier is een vangmoment een stressmoment maar is in de praktijk zeker niet ondoenlijk
gebleken. Serieuze verwondingen en andere lichamelijke gevolgen zijn bij deze houder onbekend.
Kennis van zaken hoe te handelen blijkt ook hier van doorslaggevende betekenis.

24

Verslag observatie

Vrijdag 24 april 2015.
Onderzoeker heeft gedurende een tijdvak het gedrag van de dieren bekeken en genoteerd:
Het verschil tussen de beide dieren is aangegeven met M1/2 en V1/2.(man/vrouw)
12.30 uur

M1/2 en V1/2 liggen rustig in het verblijf. Het is zonnig en al lekker warm. Volgens de
verzorger houden de dieren altijd een siësta tijdens de uren rond de middag. Geen
reactie op mijn aanwezigheid.

12.35 uur

M1/2 staan op en kijken geïnteresseerd naar de verzorger en de onderzoeker. M1
loopt richting gaas, ondertussen duidelijk actief geur opsnuivend.

12.30 uur

Verzorger en onderzoeker gaan het verblijf binnen. Alle dieren gaan in de benen en
lopen ene paar stappen. Er wordt duidelijk naar de onderzoeker gekeken. Volgens
verzorger blijven de dieren normaliter gewoon liggen of komen naar hem toe.
Onderzoeker en verzorger gaan op een boomstronk zitten. De hindes reageren wat
nerveuzer dan de bokjes door weg te lopen richting de groene hoek. V2 gaat in het
kleine schuilhokje liggen.

12.50 uur

Er worden meegebrachte bladeren gevoerd. M1/2 komen de bladeren halen maar
eten niet uit de hand. Normaliter doen ze dit wel volgens verzorger.

13.00 uur

Er rijden een aantal auto’s en groot agrarisch materieel over de weg, hierop wordt
niet gereageerd.

13.05 uur

De verzorger gaat het verblijf uit. Onderzoeker blijft zitten. De dieren blijven enigszins
gespannen de onderzoeker in de gaten houden. V1 gaat het grote tuinhuis binnen om
te eten van de brokjes. Daarna loopt zij weer richting groene hoek en gaat daar
liggen.

13.15 uur

Verzorger komt met koffie. Onderzoeker staat op en alle dieren gaan weer staan.
Onderzoeker loopt naar de uitgang en de dieren bewegen zich naar de
tegenovergestelde zijde van het verblijf = de maximale afstand van de onderzoeker.

13.17 uur

Onderzoeker en verzorger zitten buiten het verblijf. Alle dieren komen om beurten
naar het gaas om de situatie te bekijken.

13.20 uur

Er wordt een oude boterham aan stukjes gemaakt en over de omheining gegooid.
Alle dieren komen meteen aanlopen om het voedsel op te zoeken. Geen onderlinge
voedselagressie zichtbaar.

13.20 uur

M/V geen actie. Sinds 11.30 uur komen er nog diverse bezoekers langs het verblijf.
Ook passeren er diverse voertuigen en fietsers over de weg en ook een trein over de
spoorbaan.

13.30 uur

Alle dieren zoeken een ligplaats om door te gaan met hun eerder onderbroken siësta.
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14.40 uur

De hond van de eigenaar komt ons begroeten. Geen reactie van de Muntjaks.
Aangezien er geen actie meer wordt ondernomen door de dieren besluit
onderzoeker om het bezoek af te sluiten.

14.01 uur

Einde onderzoek.

Algemeen beeld van de dieren:
De dieren hebben hun karakter van vluchtdier behouden; het opkijken, het orenspitsen, het gesnuif
zijn allemaal kenmerken die behoren bij vluchtdieren die van nature op hun hoede dienen te zijn. In
onderzocht geval uit zich dit op enkele momenten als herkenbaar nerveus gedrag. Invloeden van
buitenaf worden duidelijk geregistreerd door de dieren en gekwalificeerd als zijnde OK of enigszins
vreemd. Het gedrag uit zich dan ook als zijnde heel erg rustig en zelfverzekerd en in andere situaties
als zenuwachtig. De dieren kennen hun verblijf, weten invloeden van buitenaf op hun waarde te
schatten en gedragen zich daar naar. De vrijheid om weg te kunnen lopen van eventueel gevaar
binnen een verblijf lijkt ook hier essentieel. Het kunnen voldoen aan vluchtgedrag voorkomt dat dit
om slaat in stress.
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