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DORDRECHT | Hazen op vrijersvoe-
ten zijn echte uitslovers. Kleine
groepjes rennen en sjokken achter
elkaar aan, maken formidabele
sprongen in de lucht en ravotten in
het gras. In de paartijd, die soms al
begint in januari en duurt tot au-
gustus of september, laten de
hazen zich goed bekijken. Ze heb-
ben dan eigenlijk alleen maar oog
voor elkaar en speciaal voor het
loopse wijfje (moerhaas). Door-
gaans wordt aangenomen dat de
mannen (rammen) elkaar flink af-
rossen om de gunst van een wijfje,
maar het kan ook het vrouwelijke
dier zijn dat wat al te opdringerige
heerschappen als een kickbokser
van zich af houdt. Het gaat er soms
zo heftig aan toe dat de plukken
haar in het rond vliegen. Het wijfje
houdt echter de regie; zij bepaalt
waar en wanneer er gepaard
wordt.

Opennest
Na een draagtijd van zo’n 6 weken
worden de jonge haasjes geboren
in een open nest, in feite niet meer
dan een ondiep kuiltje in de vege-
tatie. Zo’n plek noemen we ook wel
een leger of pot. Op gezette tijden
bezoekt het wijfje de jongen om ze
te zogen, meestal in de avonduren
of ’s nachts.
De lichaamsbouw van een haas is
die van een snelle loper. De achter-
poten zijn veel langer en krachtiger
dan de voorpoten en spelen bij de
voortbeweging een belangrijke rol.
Een niet verontruste haas beweegt
zich huppelend voort, waarbij de
achterpoten geheel op de grond
komen en vóór de voorpoten wor-
den geplaatst. In een snelle spurt
raken alleen de nagels de grond.

De vier tenen van de achterpoot
liggen dicht tegen elkaar, terwijl
die van de voorpoot, vijf in getal,
bij het krabbelen kunnen worden
gespreid.
Hazen kunnen een behoorlijke
snelheid ontwikkelen; een vaartje

van zo’n 50 kilometer per uur hou-
den zij lang vol. Dankzij de lenige
ruggengraat kan de haas, als snel-
lere vijanden op de lange afstand
hem dicht op de hielen zitten,
‘haken slaan’ en loodrecht op de
oorspronkelijke richting verder
gaan. Hierbij is plotseling opdoe-
mend, niet te breed water geen
enkel bezwaar; sprongen van 3 tot
4 meter zijn zeker niet ongewoon.
Bij onraad maakt een haas een
‘kegel’, dat wil zeggen dat het dier
overeind gaat zitten met de lepels
(oren) rechtop.
Het zicht van dit rappe zoogdier is
niet scherp, beweging neemt hij
echter wel goed waar. Door de zij-
waarts geplaatste ogen heeft een
haas een blikveld van 360 graden.

Een geringe beweging is al genoeg
om het dier ervandoor te laten
gaan, terwijl lawaai op sommige
locaties geen rol van betekenis lijkt
te spelen. Zo blijven hazen rustig
langs autowegen en spoorwegber-
men zitten, terwijl er auto’s en trei-
nen voorbijrazen.

Vegetariërs
Hazen zijn echte vegetariërs. Op de
menulijst prijken geurige, sappige
kruiden, zoals duizendblad, peter-
selie, klaver, koolbladeren en knol-
len. Daar het voedsel vochtig is
door dauw of regen en gewoonlijk
saprijk, heeft een haas weinig be-
hoefte aan water.
Op zonnige dagen zitten ze graag
in het zonnetje te soezen. Af en toe

lopen de hazen door en stoppen
om te foerageren, waarbij regelma-
tig de grond tussen de nagels
wordt verwijderd, door de beide
voorpoten kort maar krachtig heen
en weer te schudden. Overdag lig-
gen hazen bij voorkeur op droge,
tegen de wind beschutte plaatsen
in het gras.

De haas is van oorsprong een steppenbewoner en heeft een voorkeur voor kleinschalig gras- en
bouwland, akkers en weilanden. In deze tijd van het jaar neemt de kans om hazen te zien toe, want de
‘rammeltijd’ (paartijd) komt eraan. In onze omgeving komt dat door de nattigheid wat later op gang.
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VERSCHIL MET KONIJN

Het konijn en de haas lijken
wel iets op elkaar, maar er
zijn toch duidelijke verschillen.
Het konijn heeft een compact
lichaam en kleine oren. Konij-
nen levenmet elkaar in holen,
waar ook de naakte en blinde
jongen worden geboren. Een
haas is een solitair dier dat leeft
in het open veld en gebruikt
maakt van een leger. De jongen
wordenmet alles erop en eraan
geboren. De haas heeft enorme
oren en een lange, slanke bouw
met grote stevige achterpoten.
Beide zoogdieren behoren tot
de orde der haasachtigen
(Lagomorpha).
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