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HOE ZIET DE BUNZING ERUIT?

De bunzing is familie van de marterachtigen, zoals de wezel 
en de hermelijn. De bunzing is duidelijk te herkennen aan de 
zwarte vacht rondom zijn ogen. Hierdoor lijkt het net alsof 
hij een boevenmasker op heeft. Rond zijn neus en bij zijn 
kin is de bunzing wit. De bovenste laag van de vacht, de 
dekvacht, is bij een bunzing donker bruin van kleur. Onder 
die donkere haren zit een gelige ondervacht. 

WAAR LEEFT DE BUNZING?

De bunzing komt in bijna heel Europa voor, behalve in Ierland, Engeland en 
het noorden van Scandinavië. 

Bunzingen leven in bossen, landbouwgebieden en op plekken waar veel 
water is zoals moerassen. Hij kan op veel verschillende plekken leven 

omdat hij niet zo kieskeurig is met zijn eten.  

Iedere bunzing heeft zijn eigen territorium, dat is het gebied waar de 
bunzing in leeft en wat hij het liefst helemaal voor zichzelf houdt. 

Mannetjes bunzing verdedigen hun gebied fel, maar alleen tegen andere 
mannetjes. Een vrouwtjes bunzing mag vaak 

wel in zijn gebied komen.

TIPS VOOR JE SPREEKBEURT

•    Kijk zo veel mogelijk de klas in en prbeer steeds naar iemand anders te kijken. 

•  Oefen je spreekbeurt van tevoren hardop. Bijvoorbeeld voor de spiegel of voor iemand  

 thuis.
•    Laat spulletjes aan het einde van je spreekbeurt door de klas gaan, anders letten de 

 kinderen niet goed meer op jou, maar alleen nog op de spulletjes.
•    Gebruik als dat mag korte spiekbriefjes, zorgt dat er niet te veel tekst op staat.



WAT EET DE BUNZING?

De bunzing is een echte jager. Hij is niet zo goed in klimmen maar is wel een 
goede zwemmer en een goede graver. De bunzing jaagt dus vooral op de 
grond op allerlei kleine dieren, zoals konijnen, ratten, muizen en kikkers. Het 
jagen doet hij vooral ’s nachts, omdat zijn prooi dan ook het meest actief is. De 
bunzing zoekt vaak holen en nesten af op zoek naar een lekker hapje. 
Soms legt de bunzing een voorraadje aan. Dan verstopt hij zijn eten in een 
boomholte of achter de schors zodat hij nog een hapje heeft voor later.

Op dit filmpje kan je zien dat de bunzing een echte slimme dief is:
https://www.youtube.com/watch?v=l6Si8IwJWUk

WIST JE DAT?

•    Als een bunzing zich bedreigt voelt kan hij, net als een stinkdier,   

 een stinkende stof uitscheiden.  Daarvan raakt zijn vijand in de war.  

 Zo heeft hij tijd om te ontsnappen.

•    De bunzing is een beschermde diersoort. In Nederland mag er niet  

 op gejaagd worden. 

•    De grootste vijand van de bunzing in Nederland is de mens. Veel   

 dieren gaat dood omdat ze aangereden worden of in een val   

 terecht komen.

WANNEER KRIJGT EEN BUNZING JONGEN?

Bunzingen zijn het liefst in hun eentje, maar tussen maart en april zoeken 
de mannetjes en vrouwtjes elkaar op om te paren en jongen te krijgen. 
Meestal krijgt het vrouwtje tussen de 2 en 8 jongen. De jongen worden 

helemaal wit geboren en krijgen pas na een paar weken hun donkere kleur. 
De jonge dieren drinken melk bij hun moeder en blijven bij haar tot ze 3 
maanden oud zijn. Moeder leert haar jongen zelf jagen. Als ze het jagen 

eenmaal onder de knie hebben gaan ze op zoek naar een eigen 
territorium om in te leven. 
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