Via Gilbert de Vries uit Geldrop ontvingenwe onIangseendode wezel(aanwinstnummer94-150).
Op zich is dit nauwelijks vermeldenswaard,want
de wezel is een algemeenroofdiertje in ons land,
en elkjaar krijg ikwel eenaantal dode exemplaren in handen.In de meestegevallenzijn dezekleine carnivoortjesin het verkeerom het levengekomen.Het exemplaardat ik onlangs in handen
kreegwas op eenbijzonderemanier aan zijn einde gekomenen leedaan eenvoor wezelsalgemene, maar bizarre ziekte.
carnivoor vangt carnivoor
De volwassenmannelijkewezel werd op 25 maafi
1994door eenhuiskatin de omgevingvan Heeze,
Noord-Brabantgevangen.Ik had nooit eerder
gehoordvan eendoor eenhuiskatgevangenwezel
of anderinlandsroofdiertje.Naslagin de voor handen zijnde literatuur leerdemij dan ook dat dit
helemaalniet zo vaak voorkomt. Het standaardwerk op het gebied van de Europesezoogdieren,
het'Handbuchder SiiugetiereEuropas'vermeldt
slechtshet potentielevoorkomenvan vangsten
door hond en kat. Verdernoemtdit boek vos. sabelmarter,steppebunzing,
bunzing,hermelijn,havik,

sperwer,buizerd, zwartewouw oehoeen bosuil
als predatoren.Bij roofvogelsen uilen maken wezels niet meer dan 0,05Vovan de prooidierenuit.
Een anderebron van informatie is het onderzoek
van Hermande Vries uit 1963.De Vries citeert
vier literatuurverwijzingenvan een door een huiskat gevangenwezeluit 1913,1932en twee uit
1953.Uit de monografieover de wezelsen hermelijnen van CarolynKing uit 1989wordenwe ook
niet veel wrjzet Zrj citeertalleeneen waarneming
van Vernon-Bettsuit 196l waarbij een wezel regelrecht in de klauwen van een huiskat rende,en gedood werd.
Een wezel is eenprooi om rekening mee te houden, het blijft eenroofdiertje, met een vervaarlijk
gebideen het voor marterachtigentyperendeonbevreesdekarakter.Over het Nederlandsespreekwoord 'Zobang als eenwezel'heb ik mii altijd
verbaasd.
Andersonverhaaltover een buizerd die met een
geslagenwezel opvliegt, maar evenlater neerstort.
De wezel had de buizerd in de vlucht gedood.Ook
anderenverhalenover dit soort incidenten.Uit de
literatuur heb ik wel twee eevallenkunnen trace-

ren waarbij een huiskat een hermelljn (Mustela
erminea),de grotereneef van de wezel, bemachtigde. Het vangenvan een wezel door een huiskat is
dus een zeldzaamvoorval.
de wezel nader bekeken
De wezel was in een goedestaaten dus beslootik
'balgen'en het skelette bewaren.Het
het diertjete
kadavertjewerd opgemeten,gewogenen naderbekeken.Met een lichaamsgewichtvan 84 gram, een
kop-rompJengtevan 201 mm, staartlengte52 mm
en een achtervoetvan 32,5 mm is dezewezel gerust volwassente noemen.Het dier verkeerdein
een goedevoedingstoestand,maar de maagwas
leegen in de darmenwaren geenparasietente vinden.Bovenop de schedel,net achterde oogkassen,
warendonkerrodevlekken zichtbaar,bedekt door
het beenvlies.Dat was een duidelijke aanwijzing
voor de aanwezigheidvan de parasitairenematode
Skrjabingylus nasicola!
Skrjabingylus nasicola
In 1842beschreefLeukart dezeparasitaireworm
onder de naam Spiropteranasicola, nadathij deze
in de voorhoofdsholtesvan een bunzing had gevonden.In 1927 werdhet genusSkriabingylzsdoor
Petrov geintroduceerd,het is genoemdnaarde
Russischeparasitoloog Skrj abin. Sp irop tera nasi cola gaatdus na de bevindingenvan Petrov als
Skrjabingylusnasicola door het leven. Sindsdienis
eenlange reekspublikaties verschenenover het
voorkomen van dezeparasietin de voorhoofdsholtesvan marterachtigen.In Europa zljn de wezel
en de hermelijn het meestgeihfecteerd,maar ook
bunzingen,nertsenen steenmarterszijn ermee
gevonden.Van Soestet aI. onderzochten345
schedelsvan hermelijnen en 203 schedelsvan wevan de
zels uit Nederland.Niet minder dan 4O,6Vo
waren
met de
hermelijnenen 56,l%ovan de wezels
parasietgeihfecteerdgeweest.Uit de geperforeerde voorhoofdsholtesvan de wezel uit Heezehaalde ik24 helderrodeexemplaren.Het record aantal
staatoverigensop 77 exemplaren(!) uit 66nwezel.
Door het krioelen van de wofinen in de voorhoofdsholtesmisvormt het voorhoofd van het
geinfecteerdedier en perforeerthet uiteindelijk in
onregelmatiggevormde gaten(zie afbeelding).
Soms zrjnin de grote gatende worrnen in kluwen
Met een prepareernaaldof een fijn
waarneembaar.
pincet zljn de wofinen gemakkelijk te verwijderen.

links een normaal,
van wveewezelschedels,
Bovenaanzicht
rechts een aangetastexemplaar.

De vrouwelijkeworm wordt ongeveer18-25mm
lang en is 0,5 mm dik, de mannelijkewormen zijn
ongeveerde helft kleiner. De larven komen vanuit
via de inwendigeneusin de
de voorhoofdsholtes
keel van de gastheerterecht.Via het maag-darmkanaalverlatenzij uiteindelijk het lichaam. Via
plantenkomen de larven in de voetenvan landslakken. Deze slakkenworden door de gastheer(zeldzaam,wezelsetenniet veel slakken)of een
(spitsmuizen,bosmuizen)gegeten
tussengastheer
en zo komt de larve, inmiddels in zijn derde
uiteindelijkweer in eenweontwikkelingsstadium
zel of hermelijn. Zlj dringendoor de darm naar het
en komen zo in de voorhoofdsruggemergskanaal
holtes van de gastheeraan,alwaarzij volwassen
worden en zich voortplanten.In vogelvlucht is dit
de ingewikkeldeen bizane cyclus van Skrjabingylus nasicola.
'gek' geworden wezels
Waarschijnlijk is de aanwezigheidvan een grote
hoeveelheidwofinen in de schedelzeeronaangenaamvoor de geihfecteerdewezelsen hermelijvan'gek-geworden'wezels
nen.Waarnemingen
doen in dezerichting vermoeden.Jachtopzieners
'de dansende
en boswachtersnoemendit wel
wezels'. Het krioelen van de wormen in de voorhoofdsholtezal ongetwijfeld'resoneren'in de
Misschien is de aanwezigheid
schedelbeenderen.
van de grote hoeveelheidSkrjabingylasin de voor-

hoofdsholtevan de wezel uit Heezewel de reden
dat het dier gemakkelijk door de huiskat kon worden gevangenen gedood.
Vrijwel alle wezelsdie ik de laatstejaren in de omgeving van Rotterdamgevondenen onderzocht
heb waren in vrij ernstigemate met de parasiet
geihfecteerd.
Rest mij nog mijn dank uit te sprekenaan Gilbert
de Vries, die via bemiddelingde onfortuinlijke wezel wist te behouden,en aanJohn Vegersdie de
schedelsvan de verschillendewezelsvoor mij prepareerde.
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