
Zorg om de bunzing – input Marternetwerk  

In Marternieuws 4 (oktober 2011) berichtten we reeds uitgebreid over de opmerkelijke 
neerwaartse trend bij de Vlaamse bunzingpopulatie. Nu is de bunzing ook een soort waarvoor 
vanuit Europa aandacht gevraagd wordt, meer bepaald via de Habitatrichtlijn. De Habitatrichtlijn, 
gepubliceerd in 1992 en in werking getreden in 1994 (CD 92/43/EEC), voorziet dat elke zes jaar 
vanuit de lidstaten aan de Europese Commissie een overzicht wordt gegeven van de ‘staat van 
instandhouding’ van specifieke habitattypen en soorten. Deze soorten zijn opgelijst in diverse 
bijlagen, en omvatten de otter, de boommarter en de bunzing wat de marterachtigen betreft, en 
verder ook de lynx, de wilde kat (en de wolf) onder de inheemse roofdieren. 

Voor de periode 2007-2012 diende eind juni 2013 een dergelijke rapportage te worden 
overgemaakt. De gehanteerde methodiek en de samenvatting van de resultaten voor (Atlantisch) 
Vlaanderen zijn terug te vinden in een INBO-rapport  van Gerald Louette et al. 2013. De data en 
beoordeling voor de bunzing werden aangeleverd vanuit het lopende marteronderzoek aan het 
INBO, grotendeels steunend op de Marternetwerk. De bunzing kwam daarbij – naast een reeks 
andere soorten – in de (meest negatieve) categorie ‘zeer ongunstig, verder achteruitgaand’ 
terecht, met een populatieafname van minstens 25% over de voorbije twaalf jaar. 

Deze boodschap heeft alvast haar doel niet gemist. Actueel wordt vanuit het Agentschap voor 
Natuur en Bos nadere informatie ingewonnen over de verklarende oorzaken van deze ongunstige 
staat van instandhouding en over de mogelijke maatregelen om daaraan tegemoet te komen. Het 
moet benadrukt dat, in het geval van de bunzing, deze actuele zorg rechtstreeks voortspruit uit de 
kennis die kon worden verzameld dankzij de jarenlange inspanningen van de vele medewerkers 
van het Marternetwerk. Waarvoor bij deze uiteraard veel dank. 

Ter info : meer inhoudelijke achtergrond bij het recente populatieverloop van de bunzing is te lezen 
in een (reeds eerder in Marternieuws vermeld) artikel verschenen in Meander 2012 (2), het 
tijdschrift van Natuurpunt Vlaamse Ardennen+. Wie wil kan een pdf van dit artikel opvragen door 
een mailtje te sturen naar marternieuws@inbo.be. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auteurs: Jan Gouwy, Koen Van Den Berge, Filip Berlengee en Dirk Vansevenant 
Contact: marternieuws@inbo.be 

© Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2013 
Verantwoordelijke uitgever: Jurgen Tack, Kliniekstraat 25, 1070 Brussel 

http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/staat-van-instandhouding-status-en-trends-habitattypen-en-soorten-van-de-habitatrichtlijn-rapportageperiode-2007-2012
mailto:marternieuws@inbo.be
mailto:marternieuws@inbo.be

