Herkenningsgids eekhoornsoorten

Euraziatische Rode Eekhoorn – Sciurus vulgaris
Uiterlijk:
Kopromp: 21-25 cm
Staart
: 14-22 cm
Gewicht : 230-415 gram
Kleed
:
Zeer variabel van roodbruin en grijsachtig tot geheel zwart met witte buik in
combinatie met pluimstaart en in de winter oorpluimen.
Leefwijze:
- dagactief
- geen winterslaap
Habitat:
- Gemengd-, loof- en naaldbos
- Naaldbomen >20 jaar, Beuken >80 jaar, Eiken >40 jaar
- Tuinen en parken
- Houtwallen
Roodbruine vorm
http://observado.org/fotonew/2/1304542.jpg
http://observado.org/fotonew/8/3267288.jpg
http://waarneming.nl/fotonew/4/3148284.jpg
http://waarneming.nl/fotonew/3/296563.jpg
Zwarte vorm
http://observado.org/fotonew/8/2769438.jpg
http://observado.org/fotonew/3/2003133.jpg
Grijze vorm
http://waarneming.nl/fotonew/6/109186.jpg
http://waarneming.nl/fotonew/6/989316.jpg

Japanse Eekhoorn – Sciurus lis
Uiterlijk:
Kopromp: 18-25 cm
Staart
: 14-20 cm
Gewicht : 230-415 gram
Kleed
:
Zeer variabel van roodbruin en grijsachtig tot geheel zwart met witte buik in
combinatie met pluimstaart en in de winter oorpluimen.
Let op: Alleen de bonte kweekvormen van deze soort zijn dusdanig in het veld als Japanse
Eekhoorn te herkennen. Verder kan alleen DNA-onderzoek de soort op naam brengen.

http://www.hgrouve.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=77
Leefwijze:
- dagactief
- geen winterslaap
Habitat:
- Gemengd-, loof- en naaldbos
- Naaldbomen >20 jaar, Beuken >80 jaar, Eiken >40 jaar
- Tuinen en parken
- Houtwallen
Bonte kweekvorm:
http://waarneming.nl/fotonew/3/3499173.jpg

Noord-Amerikaanse Grijze Eekhoorn – Sciurus carolinensis
Uiterlijk:
Kopromp: 23-28 cm
Staart
: 20-24 cm
Gewicht : 510-750 gram
Kleed
: Grijs kleed met rossige flanken, kop, poten en staart in combinatie met witte buik. Deze
soort heeft nooit oorpluimen. Let op: sommige populaties betreffen geheel zwarte Grijze
Eekhoorns.
Leefwijze:
- dagactief
- geen winterslaap
- minder schuw dan zijn inheemse soortgenoot en kan in grotere dichtheden voorkomen.
Habitat:
- Vooral gemengd- en loofbos, legt het in naaldbos af tegen de Euraziatische Rode Eekhoorn.
- Tuinen en parken
- Houtwallen
Nominaatvorm:
http://observado.org/fotonew/1/1732101.jpg
http://observado.org/fotonew/6/1732106.jpg
http://observado.org/fotonew/4/3252554.jpg
Tussenvorm:
http://observado.org/fotonew/2/705962.jpg
Zwarte melanistische vorm:
http://observado.org/fotonew/6/1410326.jpg

Amerikaanse Rode Eekhoorn – Tamiasciurus hudsonicus
Uiterlijk:
Kopromp:
Staart
:
Gewicht :
Kleed
:

18-21 cm
10-15 cm
200-250 gram
Rossig en grijs kleed, witte buik, kleine oorpluimpen en karakteristieke witte oogring

Leefwijze:
- dagactief
- geen winterslaap
Habitat:
- Naald- en gemengdbos
- Tuinen en parken
http://observado.org/fotonew/4/932224.jpg
http://waarneming.nl/fotonew/4/3034364.jpg
http://waarneming.nl/fotonew/5/2188955.jpg

Pallas’Eekhoorn – Callosciurus erythraeus
Uiterlijk:
Kopromp: vergelijkbaar met rode
Staart
: vergelijkbaar met rode
Gewicht : 280-420 gram
Kleed
: Olijfbruine rug; ‘bruin’rode tot geeloranje buik; grijze kin, nek, poten en voeten en geen
oorpluimen
Leefwijze:
- dagactief
- geen winterslaap
Habitat:
- Naald-, loof-, en gemengdbos
- Tuinen en parken
http://waarneming.nl/fotonew/8/1779118.jpg
http://waarneming.nl/fotonew/9/1827419.jpg
http://waarneming.nl/fotonew/3/2702943.jpg

Siberische Grondeekhoorn – Tamius sibiricus

Uiterlijk:
Kopromp: 12-17 cm
Staart
: 8-12 cm
Gewicht : 50-120 gram
Kleed
: Vijf zwartbruine lengtestrepen over rug en flanken; bruingrijze met oker- of
zandkleurige rug; witgrijze buik; geen oorpluimen. Ook enkele kleurvormen.
Leefwijze:
- dagactief
- winterslaap: oktober/november – februari/maart
Habitat:
- Naald-, loof-, en gemengdbos
- Tuinen en parken

Nominaat:
http://waarneming.nl/fotonew/6/3124496.jpg
http://waarneming.nl/fotonew/6/3086346.jpg
http://waarneming.nl/fotonew/6/3033526.jpg
Witte kweekvorm:
http://waarneming.nl/fotonew/6/907066.jpg

