De vos en overdraagbare ziektes

Bronnen

De vossenlintworm

www.vogelbescherming.be

Dat is een zeer kleine lintworm, die de vos door het eten van besmette knaagdieren
binnen krijgt. De lintwormeitjes die de vos uitpoept kunnen via bramen e.d. ook de
mens besmetten. De kans op besmetting is uiterst klein.
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TIPS
• Raak geen dode vossen met de blote hand aan.
• Raak geen uitwerpselen van vossen aan.
• Eet geen ongewassen bosvruchten die zich op minder dan 70 cm van
de grond bevinden.

Hondsdolheid
Bij vossen sinds 2001 officieel uit België verdwenen.

Meldpunt voor vossenschade
De milieudienst van iedere gemeente is het ‘meldpunt’ voor schademeldingen door de
vos (in een poging om een zicht te krijgen op de omvang van de schade).

Meer info
Agentschap voor
Natuur & bos
Zandstraat 255
B-8200 Brugge
T 050 45 41 76
F 050 45 41 75
E jacht.wvl.anb@vlaanderen.be
Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw
Lambermontlaan 410
B-1030 Brussel
T 02 242 00 45
F 02 248 25 95
E info@hvv.be
Instituut voor Natuur & Bos onderzoek
Kliniekstraat 25
B-1070 Brussel
T 02 558 18 11
F 02 558 18 05
E info@inbo.be
Provinciebestuur West-Vlaanderen
Koning Leopold III-laan 41
8200 Brugge
T 050 40 32 47
F 050 40 31 00
E provincie@west-vlaanderen
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Instituut voor natuuren bosonderzoek

dan de sluwe vos

Sedert enkele jaren duiken
steeds meer getuigenissen
op van ‘roof’, die te wijten
zouden zijn aan de vos.
Kan dit kloppen?

Wat eet de vos?

Hoe te leven ‘naast’ de vos

Vossen zijn echte ‘voedselopportunisten’, zij eten wat voor hen het ‘makkelijkst’ te vinden is.
Dat kan van alles zijn: knaagdieren (woelmuizen, ratten), konijnen, fazanten, vogels, eieren, insecten (sprinkhanen, mestkevers, meikevers), kadavers, regenwormen en slakken. Ook plantaardig voedsel komt voor op het menu van de vos: allerlei valfruit, bosbessen, bramen enz.

Bescherm je pluimvee
Een vos is zeer behendig. Een draadafsluiting van anderhalve meter hoog is voor hem
nauwelijks een hindernis.

Enkele concrete tips …

valfruit en vruchten (noten, bessen enz.)
7%
afval (aas, slachtafval enz.)
8%
(woel)muizen en ratten
25%

wilde vogels (duiven enz.)
12%

Enkele antwoorden:
1 De vos heeft zich sinds de jaren ’80-90 op spontane wijze in geheel West-Europa sterker verspreid én de populatie is globaal ook in dichtheid toegenomen.
2 Deze fase van toename is inmiddels voorbij, en het aantal vossen blijft sinds enkele
jaren min of meer gelijk.
3 In vergelijking met buurlanden is de vossendichtheid in Vlaanderen niet ‘ongewoon’ of
‘abnormaal’.

Wie is de vos?
Een volwassen vos (Vulpes vulpes) heeft
een gewicht van 5 à 8 kg en krijgt eenmaal per jaar 4 à 6 jongen. Het is een
roofdier dat vooral in het schemerdonker
en ‘s nachts actief is.

‘huis’-gevogelte
(kippen, fazanten enz.)
15%

Voorzie in een
afsluitbaar
nachthok voor
je pluimvee.

De afsluiting
bovenaan een
stukje laten naar
buiten hellen,
maakt het de vos
nog moeilijker.

wilde konijnen (en hazen)
17%

Moeten/kunnen wij de vos weg’jagen’?
Vossen zijn territoriale dieren, hun leefgebied gaat van 5 tot 10 km². Binnen dit territorium dulden zij in principe geen vreemde soortgenoten.
Vossen bejagen betekent territoria leegmaken, die heel snel weer kunnen worden ingenomen door andere, meestal jonge dieren.
De vos is evenwel wel bejaagbaar. Van 1 oktober tot en met 14 februari mag er door
jachtrechthouders gejaagd worden op de vos. Het gebruik van vergif, stroppen of klemmen is evenwel altijd
verboden.
In bepaalde gevallen is bestrijding mogelijk buiten de
jachtperiode. Daarvoor moet contact opgenomen worden met het Agentschap voor Natuur & Bos.
De vossenburchten zelf (vossenhol met meerdere ingangen) genieten alle mogelijke bescherming (noch jacht bij
de burcht, noch verstoring van de burcht zijn toegelaten).

Omheiningen van
2 meter hoogte met
een strak gespannen
draad, maken het de
vos reeds moeilijk en
doen hem misschien
‘makkelijker’ prooien
opzoeken.

Graaf de afsluiting
onderaan een 20-tal
cm in of voorzie in
een verharding naast
de draad, (bv. met
een rij tegels van 40 x
40 cm). Zo vermijd je
dat er onderdoor gegraven kan worden.

Een net spannen
- indien mogelijk boven de kippenren
zorgt dat vossen
geen toegang
hebben.

Een klein
elektrisch schrikdraadje bovenaan
op de omheining
kan wonderen doen.
Een hond als huisdier schrikt vossen
vaak af.

