amerikaanse Rode eekhoorn

Kleiner dan onze inheemse soort. Een donkere vlek op
de neus en vaak een iets donkere lijn tussen de grijzige
buik en bruine flank. Staart met lengte strepen, nooit
oorpluimen.

Herken de Eekhoorn

Er komen de laatste jaren steeds meer exotische eekhoorns in het wild voor. Deze soorten kunnen een bedreiging vormen voor de inheemse eekhoorn. Een aantal
‘vaker’ voorkomende soorten exotische eekhoorns zijn:
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Exotische eekhoorns in Nederland

eekhoorn

De eekhoorn wordt ook vaak

grijze eekhoorn

Grijzer dan onze inheemse soort. Buik minder wit. Staart
met lengte strepen, nooit oorpluimpjes (inheemse eekhoorn wel in herfst en winter)

pallas’ eekhoorn

Nooit oorpluimpjes (inheemse eekhoorn
wel in herfst en winter), grijzige vacht met lichte
staartpunt en rode buik

japanse eekhoorn

Komt voor in kleurstellingen die niet van
onze inheemse eekhoorn te onderscheiden
zijn. Daarnaast ook hele bonte varianten
(witte vlekken), maar ook 'onze' eekhoon
heeft heel soms witte vlekken..

siberische grondeekhoorn

Leeft vooral op de grond. Kleiner dan inheemse
eekhoorn. Lichte en donkere lengtestrepen op rug van
kop tot staart.

gewone of rode eekhoorn

genoemd. Het is een echte
boombewoner die als een acro-

baat door de bomen rent en
springt. De vachtkleur varieert
van rood(oranje) tot kastanjeof donkerbruin. Eekhoorns val-

len op door hun grote pluimstaart, gepluimde oren (in herfst
en winter), grote ogen en lange
tenen met lange, scherpe
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nagels.

kop-romplengte: 21 - 25 cm
Activiteiten tijdens het Jaar van de Eekhoorn worden mede mogelijk gemaakt door:

staartlengte: 14 – 22 cm
gewicht: 230 – 415 gr
Mannetjes en vrouwtjes
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zijn even groot

Sporen Eekhoorns laten diverse sporen na
waaraan de soort te herkennen is.

Vraatsporen De eekhoorn bijt de schubben

van dennenappels en sparrenkegels af om bij de
zaden te komen en laat de kern liggen. Er blijft
aan de appel of kegel een rafelige kern over.
Schubben en kern zijn samen te vinden op ‘eetplekjes’ op de grond of meer verspreid onder een
boom wanneer de eekhoorn in een boom heeft zitten eten. Muizen knagen ook aan dennenappels
en sparrenkegels, maar daarbij zijn de schubben
minder rafelig van de kernen afgebeten. Paddenstoelen vastgeklemd in de oksel van een boomstam zijn ook het werk van eekhoorns. Verder zijn
ervaren eekhoorns heel bedreven in het splijten
van hazelnoten in twee gelijke helften. De minder
ervaren dieren laten meer tandkrassen op de hazelnoot achter. Vraatsporen aan beukennootjes,
eikels, walnoten, etc. zijn voor een leek lastig te
onderscheiden van die van (grote) bosmuis of
rosse woelmuis.
Eekhoorns bijten in het voorjaar twijgen van
naaldbomen af om de jonge knoppen leeg te eten.
Om hun nest te bekleden, strippen eekhoorns
schors van takken in smalle repen.

Dennenappels aangevreten door bosmuis
Vraatsporen van eekhoorn

hazelnoot bosmuis

hazelnoten eekhoorn
Eksternest

Eekhoornnest

Prenten De prent van een eekhoorn is heel herkenbaar aan de afdruk van de voorvoet met 4 lange
tenen met flinke nagels en achtervoet met 5 tenen
waarvan de twee buitenste een beetje opzij gericht
zijn. De hielafdruk is vaak te zien. Het spoor loopt
vaak van boom naar boom. De paslengte varieert
van 45 tot 100 cm. Eekhoorns bewegen zich altijd
in viersprong voort (sprongengalop).
Nesten Eekhoorns bouwen nesten in bomen die

vooral in de winter, wanneer er geen blad aan de
bomen zit, goed waarneembaar zijn. Het nest is
bolvormig met een doorsnede van 30 tot 50 cm (zo
groot als een voetbal). Het wordt op minstens 5
meter boven de grond gebouwd.

door eekhoorn gestripte boomschors
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Van binnen zijn de nesten bekleed met zacht materiaal zoals
bast, gras, mos of wol. Als het buiten rond het vriespunt is dan
ligt de eekhoorn met een temperatuur van ongeveer 20°C lekker warm in zijn nest. Soms gebruiken ze ook boomholten,
oude kraaien- of eksternesten of grote nestkasten als nestplaats. Naast één hoofdnest zijn ook vijf tot zes kleinere 'reservenesten' in gebruik. Soms bouwen eekhoorns nesten hoog
in de boomkroon. Daardoor kan verwarring met eksters of
kraaien ontstaan. De eekhoorn gebruikt twijgen met bladeren
en deze takken zijn dunner dan de takken die eksters of
kraaien doorgaans gebruiken.

Eekhoorn gezien? Meld deze! De eekhoorn komt in

grote delen van Nederland voor en is overdag actief. Met name
in de ochtend zijn ze tamelijk makkelijk waar te nemen.
Geef waarnemingen door via www.jaarvandeeekhoorn.nl,
www.telmee.nl of www.waarneming.nl.

Er is een eekhoorn app beschikbaar:
http://eekhoorn.zoogdiergezien.nl/

Opvang Als u een eekhoorn kunt pakken, is er altijd iets mis!
Heeft u een eekhoorn gevonden neem dan direct contact op
met Stichting Eekhoornopvang Nederland
(info@eekhoornopvang.nl of 035-6468669).
Pak de eekhoorn voorzichtig op met een handdoek en stop de
eekhoorn in een goed afsluitbare doos met luchtgaten. Geef
de eekhoorn beslist geen eten of drinken.
Stichting Eekhoornopvang Nederland is het enige gespecialiseerde opvangcentrum in Nederland voor zieke, gewonde en
(te) jonge eekhoorns.

