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Voor dieren is de winter een tijd van over-
leven. De kunst is om voldoende voedsel te 
vinden met zo min mogelijk energieverspil-
ling. Heemtuinen, niet al te aangeharkte 
stadstuinen en erven vormen s̓ winters oases 
voor vogels en kleine zoogdieren. Voedsel bie-
den niet alleen erven met notenbomen, zoals 
walnoten of hazelaars en boomgaarden met 
resten valfruit, maar ook tuinen met eetbare 
zaden of zelfs levende vogels. Met de wind-
luwte zorgt de uitstraling van gebouwen voor 
een paar graden temperatuursverschil met 
de omgeving. Tuinen met rommelhoekjes van 
opgewaaid blad, stapels haardhout of oude 
dakpannen bieden schuilgelegenheid aan al-
lerlei kleine dieren, gewervelde en ongewer-
velde. Daar zijn ook in de winter de sporen 
van hun activiteiten te vinden – en dus ook 
die van hun belagers. Dat maakt een tuin of 
erf, voor wie er oog voor heeft, s̓ winters en 
vooral bij sneeuw tot een levend stilleven. 

Sneeuw 
– alles bedekkend èn alles onthullend 
Bladval maakt de herfst tot het 

laagseizoen voor sporen. De winter 

biedt echter zowel tegen- als me-

dewerking bij het zoeken naar spo-

ren. Tegenwerking omdat bevroren 

grond geen nieuwe voetafdrukken 

laat zien, medewerking omdat een-

maal bestaande sporen veel langer 

zichtbaar blijven. Ook prooiresten 

blijven langer bewaard. 

Sneeuw vormt een alles bedek-

kende en tegelijk onthullende de-

ken. Bedekkend omdat looppaadjes 

van muizen en spitsmuizen in de 

sneeuwlaag omgevormd worden tot 

tunneltjes. Binnenin die tunneltjes 

kunnen ze zich onbespied door uil 

of roofvogel verplaatsen en hun 

voedsel bijeen scharrelen. Als de 

sneeuw smelt komen deze tunnel-

tjes als grillige en soms uitgebreide 

labyrinten tevoorschijn. Sneeuw is 

ook alles onthullend voor grotere 

dieren omdat de sneeuw elke bewe-

ging of activiteit verraadt. Sporen 

blijven tot de dooi zichtbaar, dagen- 

of zelfs wekenlang zoals in de afge-

lopen winter. Voor diersporen is een 

dun sneeuwlaagje op vlakke onder-

grond het ideale substraat. Zelfs van 

de kleinste dieren zijn de sporen van 

hun activiteiten dan te ‘lezen’. Bij 

vorst is soms zelfs aan holen te zien 

of een bewoner thuis is of niet. 

Muizen, woelmuizen en spitsmuizen

Loopsporen
Een dun sneeuwlaagje toont het 

verschil in loopsporen van mui-

zen (knaagdieren) en spitsmuizen 

(insecteneters, verwant aan egel en 

mol). Zo verraadt het loopspoor 

van een huisspitsmuis, vaak langs 

‘Sporen lezen’
diersporen in de wintertuin

Onder de smeltende 

sneeuw vandaan ko-

men de door muizen 

gebruikte ‘boule-

vards’ te voorschijn.

Boomklevers gebrui-

ken diepe schorsgroe-

ven graag om noten 

en kersenpitten vast 

te zetten.  

‘Sporen lezen’
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muurtjes, bij composthopen, rom-

melhoekjes en aan de voet van 

stammen, de route van haar speur-

tocht naar voedsel. Er zijn heel wat 

soorten muizen en spitsmuizen, 

maar voor de soorten die meestal 

in tuinen en rond erven voorkomen 

is het volgende verschil bruikbaar: 

een muisachtig loopspoor van 15-

20 mm breed is van een spitsmuis 

afkomstig en boven de 20 mm 

van een muis of woelmuis. Ook de 

paslengte (de afstand tussen twee 

opeenvolgende afdrukken van de-

zelfde voet) verschilt, maar daarin 

zit veel variatie, afhankelijk van 

de dikte van de sneeuwlaag en de 

ondergrond. Zo maakt de bosmuis 

vaak eekhoornachtige sprongetjes.  

Spitsmuizen hebben aan alle voeten 

5 tenen, muizen hebben er 4 aan 

de voervoeten en 5 aan de achter-

voeten. Een kenmerk dat, zelfs in 

sneeuw, lastig waarneembaar is. Wel 

is te zien dat bij muizen de achter-

voet duidelijk groter is dan de voor-

voet. De tenen van de voorvoeten 

zijn vingerachtig van vorm en staan 

sterk gespreid, waardoor je bij mui-

zen echt kunt spreken van ‘handjes 

en voetjes’. Bij spitsmuizen is dat 

niet het geval.

Eetsporen
Spitsmuizen laten weinig opval-

lende resten over van hun dierlijke 

maaltijden, muizen wel, zij eten 

vooral plantaardig kost en mor-

sen nogal bij het eten daarvan. Een 

mooi voorbeeld is het eetplaatsje 

van een bosmuis onder een rozen-

struik. Zoals de naam suggereert 

komt de bosmuis in bossen voor, 

maar ook in buitenwijken en in tui-

nen is ze te vinden. Niet gehinderd 

door de scherpe doorns klimmen de 

muizen hoog in de rozenstruiken, 

knagen een rozenbottel af en nemen 

die in de bek mee naar beneden, 

om hem op de grond rustig open te 

knagen. Op zulke eetplaatsjes zijn 

de resten van tientallen, soms hon-

derden rozenbottels te vinden, op 

afstand al zichtbaar als grote, oran-

jerode spetters. De bosmuis gaat 

het vooral om de zaadjes en minder 

om het vruchtvlees, terwijl de rosse 

woelmuis dit juist wel eet en de 

zaadjes ongemoeid laat. 

In zaaddozen en peulen zijn soms 

grote gaten te zien. Als het vogel-

Het loopspoor van een bosmuis vanuit en weer terug naar een schuil-

plek onder een boomstobbe laat het traject van haar ommetje in de 

sneeuw zien.

In herfst en vroege winter zijn onder rozenbottelstruiken soms eet-

plaatsjes van muizen te vinden. 

Niet alleen ’s zo-

mers, maar ook ’s 

winters zijn zaad-

dozen, zoals hier 

van bladrammenas,  

welkom voedsel 

voor allerlei tuin-

vogels. 
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werk is, is de opening duidelijk 

opengehakt, met onregelmatige 

randen. Muizen knagen een mooie 

ronde opening en rondom de ran-

den zijn vaak minieme afdrukken 

van de knaagtanden te zien. Ook bij 

noten met een harde dop, zoals wal-

noten of hazelnoten, laten muizen 

op het snijvlak tandsporen achter. 

Omdat woelmuizen (zoals de rosse 

woelmuis) en ware muizen (zoals 

de bosmuis) zulke noten tijdens 

het knagen op een andere manier 

vasthouden, geeft dat verschillende 

vraatsporen te zien: bij de bosmuis 

is er rondom de opening een randje 

tandsporen te zien, bij de rosse 

woelmuis niet. 

Kleine roofdieren
Wezel, bunzing en steenmarter zijn 

soorten die nog wel eens in grotere 

tuinen en rond boerderijen gezien 

worden. De wezel, een typische 

muizeneter, is zo klein dat hij mui-

zenholen kan binnendringen om 

de eigenaar in zijn eigen hol te ver-

schalken. De kenmerkende marter-

prentjes, sleepsporen aan weerszij-

den van het loopspoor en soms wat 

bloeddruppels in de sneeuw zijn de 

stille getuigen van zo’n roofoverval. 

Onder andere door de ovale teen-

kussens is het wezelspoor van dat 

van een muis te onderscheiden. 

Wezel, bunzing en steenmarter zijn 

echte schemering- en nachtjagers 

en meestal worden hun loopsporen 

alleen in de sneeuw ontdekt. Ze be-

wegen zich met sprongetjes voort, 

de kleine sprongengroepjes (‘mar-

tersprongen’) zijn heel kenmerkend. 

De vorm van hun prenten verschilt 

niet, maar door de afmeting zijn de 

verschillende soorten te onderschei-

den. Sporen van wezel en bunzing 

kunnen, hoewel niet gemakkelijk 

te vinden, nog in grote delen van 

Nederland aangetroffen worden (al 

lijken deze soorten minder alge-

meen te worden). De steenmarter 

is beperkt tot grofweg de oostelijke 

helft van ons land, waar hij, na een 

sterke achteruitgang, nu steeds meer 

terrein terugwint. 

Voedseldepôts 
Wie ’s zomers in de tuin een eek-

hoorn walnoten of hazelnoten heeft 

zien verzamelen en meenemen, 

vindt ’s winters wellicht de plekjes 

Hol met rijprandjes: bewoond!
Holletjes met een diameter van 3 cm zijn 
van muizen of woelmuizen, holen van 
spitsmuizen zijn circa 2,5 cm in doorsnee. 
Woelmuizen maken hun gangen en holen 
dicht onder het oppervlak. Omdat de aarde 
daar rul is, werken ze deze bij het graven 
opzij en werpen dus geen aardhoopjes op 
aan de oppervlakte. Woelmuizenholen zijn 
dus meestal kale holletjes, net als spitsmui-
zenholen. Ware muizen graven dieper, ze 
komen daarbij in vastere aarde en moeten 

daardoor de overtollige aarde naar buiten 
werken. Daardoor zijn bosmuizenholen goed 
herkenbaar: voor de ingang ligt een hoopje 
naar buiten gewerkte aarde, vaak opvallend 
vanwege de afwijkende kleur.   
Als het buiten vriest kan het gebeuren dat 
uitgeademde, dus warme lucht zich op over-
hangende grassprietjes of worteltjes vastzet, 
daar condenseert en vervolgens een mooi wit 
rijprandje vormt. Als het vriest, verraadt witte 
franje om de rand van een hol dus dat de 
(warmbloedige) bewoner thuis is.

Steenmarter-

prenten. De voet-

vorm bij kleine 

en middelgrote 

marterachtigen is 

gelijk, maar door 

formaat zijn de 

prenten te onder-

scheiden. 
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De Veldgids Diersporen is de meest uitge-
breide in zijn soort. Alle sporen van gewer-
velde dieren in Noordwest-Europa worden 
behandeld in 16 hoofdstukken, ingedeeld 
naar spoortype. Inleiding en systematiek 
per hoofdstuk werken als zoeksleutels. 
Beschreven spoortypen zijn onder andere 
Loopsporen, Vraat- en piksporen, Prooires-
ten, Uitwerpselen, Voedselvoorraden en 
Braakballen. Ook bevat de gids een hoofd-
stuk over het verzamelen en conserveren 
van diersporen.
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Sterrenschot
Een zeer markant spoor van de bunzing, 
maar ook van reiger, is ʻsterrenschot .̓ Dit is 
een prooirest na het eten van een vrouwelijk 
am. bie, meestal een kikker of pad, met eitjes 
in de buikholte of ovaria. Al voor ze de winter-
slaap ingaan, zijn de eitjes klaar voor volgend 
voorjaar. De eitjes zijn met een laagje zwelei-
witten omgeven, die water absorberen. In nor-
male omstandigheden zorgen ze ervoor dat 
een klompje eieren opzwelt tot de bekende 
klonten kikkerdril (of bij padden: eisnoeren). 
In het spijsverteringskanaal van een roofdier 
of vogel (bijvoorbeeld blauwe reiger of bui-

waar het dier zijn voorraadjes ver-

stopt heeft. Vaak ligt het ergens in 

de grond, verdeeld over meerdere 

plekjes. Opengekrabde plekken in 

de bladlaag kunnen het werk van 

vogels zijn, vooral merels en duiven, 

maar ook van een eekhoorn die zijn 

voorraad aangesproken heeft. Als 

er sneeuw ligt, zijn die plekjes mak-

kelijk te vinden: de typische voetaf-

drukken wijzen je de weg.

Foerageer- en jachtsporen
Een wintertuin met struiken en 

bomen biedt plek voor allerlei vo-

gels, van gewone soorten als merel, 

vink, groenling, roodborst, tot grote 

bonte specht en boomklever. Omge-

woeld blad en mos laten zien waar 

ze naar spinnen, wormen en ander 

klein grut gezocht hebben. Vogel-

prentjes zijn vaak letterlijk voor de 

achterdeur te vinden. 

Tuinvogels zelf vormen weer het 

voedsel van roofvogels, die door de 

honger gedreven, zich steeds vaker 

in tuinen wagen. Zo kan het gebeu-

ren dat een havik in woeste ach-

tervolging van een prooivogel, met 

grote vaart tegen het raam botst, 

soms tegelijk met zijn prooi. Waar-

van acte door middel van een witte 

poederafdruk op het raam.  

Annemarie van Diepenbeek is deskundige op 
het gebied van diersporen en heeft veel publi-
caties hierover op haar naam staan, waaron-
der de Veldgids Diersporen.
email: m.van.diepenbeek@kpnmail.nl

Een eekhoorn heeft zijn in de herfst begra-

ven voedselvoorraadje aangesproken.

zerd) gebeurt dit ook en de zwellende massa 
wordt dan door de predator uitgebraakt. Indi-
viduele dieren die dit achterbakse kunstje van 
hun prooi hebben leren kennen, laten bij het 
eten van de prooi de eileiders en eitjes soms 
liggen. Een regenbui kan zoʼn prooirest dan 
alsnog veranderen in een vuistgrote klomp 
sterrenschot. 
Sterrenschot wordt meestal in het vroege 
voorjaar gevonden, maar soms ook in de 
winter, na enkele milde dagen. De overwin-
terende am� bieën zijn dan actief geworden, 
maar nog traag en vormen zo een makkelijke 
prooi.
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