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wortel

kaak

kroon

handleiding tabel

waarvoor is deze tabel bedoeld?
Met deze tabel kan je fossiele kiezen van een aantal belangrijke zoogdiergroepen uit het Pleistoceen van elkaar onder-

scheiden. Om de tabel eenvoudig en overzichtelijk te houden, is gekozen voor groepen waarvan tot nu toe veel materiaal is 

gevonden en groepen die kenmerkend zijn voor een bepaalde periode van het Pleistoceen. Bovendien zijn alleen de meest 

kenmerkende kiezen uit het gebit van de verschillende diergroepen afgebeeld. De tabel is niet bedoeld om kiezen van 

zoogdieren tot op het niveau van de soort te determineren. Daarvoor heb je in veel gevallen gespecialiseerde tabellen 

nodig. Bij groepen, waarvan de soorten makkelijk van elkaar zijn te onderscheiden, staan in blauwe boxen onder de 

betreffende groep enige aanwijzingen voor verdere determinatie.

hoe is de tabel ingedeeld?
De tabel is ingedeeld op basis van het uiterlijk van de kiezen. Eerst worden de kiezen op grond van de vorm en het formaat 

in vier groepen verdeeld (blz 3). Daarna verwijzen bladzijdennummers je door naar het juiste deel van de tabel. Het laatste 

blad van de tabel bevat illustraties van de belangrijkste termen die in de tabel worden gebruikt.

hoe is de tabel te gebruiken?
Bepaal eerst waar het kauwvlak, de kroon en de wortel van de kies zit. De vorm van de kroon en het kauwvlak wordt gebruikt 

om de kiezen van elkaar te onderscheiden. Let erop dat in alle tekeningen het kauwvlak boven zit, ook bij de kiezen uit de 

bovenkaak. Soms is de gehele kies getekend, waarbij de wortel zichtbaar is en soms is een kies afgebeeld in een stuk van de 

kaak. De meeste kiezen zijn zo afgebeeld dat zowel het kauwvlak als de zijkant van de kies te zien is. Een maatbalkje geeft 

de schaal van de tekeningen weer.
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vorm van het kauwvlak (bovenzijde van de kies)
a. Het kauwvlak van de kies bestaat uit enkele scherpe punten……….....................…………...…..........................ga naar blz. 5

b. Het kauwvlak bestaat uit stompe knobbels…………………...…...........................................................................ga naar blz. 8

c. Het kauwvlak bestaat uit dwarsstaande richels, kauwvlak groter dan 6 cm……….............................................ga naar blz. 11

 
 
 

d. Het kauwvlak bestaat uit plooien……….…………………..…………………........................................................ga naar blz. 12

voorbeelden kies met punten:

voorbeelden kies met knobbels: 

bovenkaakskies mens
(schuin zijaanzicht)

1cm

onderkaakskies nijlpaard
(schuin zijaanzicht)

1cm

voorbeelden kies met richels: 

voorbeelden kies met plooien: 

0,5 cm

bovenkaakskies Etruskische  
neushoorn (schuin zijaanzicht)

onderkaakskies  
steppewisent
(schuin zijaanzicht, in kaak )

1cm

bovenkaakskies wolf
(zijaanzicht, in kaak )

onderkaakskiezen  
Europese jaguar
(zijaanzicht, in kaak )

1cm

1cm

1cm
onderkaakskies wolharige mammoet 
(kauwvlakaanzicht en zijaanzicht)

1cm
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voorbeelden kies insectivoor:

voorbeelden kies carnivoor:

onderkaakskies Europese 
jaguar (zijaanzicht in kaak)

watermol of desman spitsmuis

opmerking: 
Uit het Pleistoceen zijn verschillende soorten watermollen, mollen en  spitsmuizen bekend. Andere insecteneters (vleermuizen 

en egels) zijn in deze tabel buiten beschouwing gelaten omdat ze zelden worden gevonden.

1cm

bovenkaakskies wolf
(zijaanzicht, in kaak )

bovenkaakskies  spitsmuis
(kauwvlakaanzicht in kaak)

1cm

bovenkaakskies (water)mol 
(kauwvlakaanzicht in kaak )

bovenkaakskies (water)mol 
(kauwvlakaanzicht in kaak )

bovenkaakskies  spitsmuis
(kauwvlakaanzicht in kaak)

1cm

1cm

1cm

1cm

kiezen met scherpe punten (carnivoren en insectivoren)

1. Insectivoor of carnivoor?
a. De kies is kleiner dan 0,5 cm. Het kauwvlak is breed.……………….......................…….………..........Insectivoren, ga naar 2

b. De kies is meestal groter dan 0,5 en het kauwvlak is smal………..............................................…Carnivoren, ga naar 3, blz 6

2. Watermol of spitsmuis?
a. Het bovenaanzicht van het kauwvlak van de kies is driehoekig.……………………......................…………..... (Water)mollen

b. Het bovenaanzicht van het kauwvlak van de kies is rechthoekig………..….…......................................................Spitsmuizen
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voorbeeld van een kies met twee 
even grote punten:

voorbeeld van een kies met een grote 
en een kleine punt:

onderkaakskies Europese 
jaguar (zijaanzicht in kaak)

onderkaakskies wolf 
(zijaanzicht in kaak)

1cm

1cm

bovenkaakskies wolf
(zijaanzicht, in kaak )

1cm

bovenkaakskies wolf
(zijaanzicht, in kaak )

1cm

3. Grote en kleine punten? 
a. De kiezen hebben, van opzij gezien, twee tot drie duidelijke, ongeveer even grote punten.....................................ga naar 7

b. De kiezen hebben een grote punt en een of twee kleine punten…………....................................................….Hondachtigen

opmerking:
Gedurende het Pleistoceen leefden er vossen en wolven in Nederland. De kiezen van wolven en vossen lijken veel op elkaar, 

maar meestal zijn de kiezen van een wolf groter (2-3 cm) dan die van vossen (1-2 cm).
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opmerking: 

Op verschillende plaatsen in Nederland zijn fossiele resten van Pleistocene katachtige aangetroffen, zowel van de Europese  

jaguar als van de grottenleeuw. De kiezen verschillen van formaat: de Europese jaguar heeft kiezen van 2-3 cm; de grotten-

leeuw heeft kiezen van 3-4 cm.

overige carnivoren

De marterachtigen zijn in deze tabel buiten beschouwing gelaten, omdat het om een zeer diverse groep gaat:  

sommige marters zijn typische viseters, andere beperken zich tot vlees of zijn juist alleseters. Hierdoor zijn ook de  

kiezen binnen deze groep zeer verschillend. Kiezen van marterachtigen vallen wel op door hun formaat. Ze zijn  

meestal kleiner dan van de andere carnivoren, kleiner dan 2 centimeter.

opmerking: 
Van Pleistocene hyena’s zijn in Nederland resten van twee soorten gevonden: de Grottenhyena, met kiezen van 3-4 cm en de 

iets kleinere Hyena van Perrier met kiezen van 2-3 cm.

onderkaakskies  
hyena van Perrier  
(zijaanzicht)

Let op de extra lobjes  
1cm

bovenkaakskies 
hyena van Perrier  
(zijaanzicht)

1cm

onderkaakskies Europese 
jaguar (zijaanzicht in kaak)

1cm 1cm

bovenkaakskies 
Europese jaguar
(schuinzijaanzicht)

4. Stomp en stevig? 
a. De kies heeft vrij stompe punten. Kiezen met twee punten hebben kleine lobjes aan de rand  

 van de kroon……………………………………………………………….......................………..........................................Hyena’s 

b. De kies heeft scherpe punten. Bij kiezen met twee punten ontbreken de extra uitsteeksels...……Katachtigen
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1cm

opmerking: 

Ratten en ware muizen hebben kiezen die zeer op elkaar lijken. Tussen de kiezen van de verschillende soorten zit veel overlap 

in grootte. Tijdens het Pleistoceen leefden er in Nederland andere soorten dan nu. 

opmerking: 

Uit Nederland zijn twee mastodonten bekend: de mastodont van Auvergne en de Europese mastodont. De Europese 

mastodont heeft kamvormige richels op het kauwvlak. Deze soort is in Nederland uit het Pleistoceen niet bekend. Er zijn wel 

oudere fossielen gevonden van deze soort.

bovenkaakskies ware muis 
(zijaanzicht en schuin  
vooraanzicht)

onderkaakskies mastodont  van 
Auvergne (schuin zijaanzicht kroon 
met deel van de wortel)

Mastodont  van Auvergne

1cm 1mm

kiezen met knobbels (omnivoren)

1. Grote of kleine kiezen? 
a. De lengte van het kauwvlak is minder dan 0,5 cm lang………….....................……...................…..…Ratten en ware muizen 

b. De lengte van het kauwvlak is groter dan 0,5 cm lang, maar kleiner dan 6 cm lang..…...............ga naar 2, blz. 9
c. De lengte van het kauwvlak is groter dan 6 cm lang………………………………......................…..Mastodonten
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bovenkaakskies bruine 
beer(schuin zijaanzicht)

opmerking: 

De kiezen van verschillende soorten zwijnen zijn moeilijk uit elkaar te houden. In Nederland  zijn fossielen van het Strozzi zwijn 

en van het wilde zwijn gevonden.

1cm

bovenkaakskies wild zwijn, licht afgesleten 
(schuin zijaanzicht in kaak):

bovenkaakskies bruine 
beer(schuin zijaanzicht)

onderkaakskies nijlpaard 
(schuin zijaanzicht)

voorbeeld van een kies met veel 
kleine knobbels en gleuven:

voorbeeld van een kies met enkele grote 
knobbels:

opmerking: 

In het Pleistoceen leefden er drie berensoorten in Nederland: de bruine beer, de grottenbeer en de Etruskische beer. De kie-

zen van de grottenbeer zijn duidelijk groter dan van de andere twee (grottenbeer: 3-4cm; Etruskische en bruine beer: 2-3cm). 

De kiezen van de Etruskische en de bruine beer zijn lastig te onderscheiden. De Etruskische beer is echter alleen bekend uit 

het Vroeg-Pleistoceen, terwijl de bruine beer pas laat in het Pleistoceen zijn intrede deed.

1cm

1cm

1cm

2. Kiezen met veel of weinig knobbels? 

a. De kies bestaat uit een patroon van veel kleine knobbeltjes en gleuven……...…..........................................……….ga naar 3

b. Het kauwvlak bestaat uit enkele (2-6) grote knobbels, soms met een duidelijke gleuf  

 in het midden……………………...........................................................................……………….........................ga naar 4, blz 10 

3. Hol of vlak? 

a. Het kauwvlak van de kies is 2-4 cm lang en de randen van het kauwvlak zijn hoger dan het midden, waardoor het  

 kauwvlak een holle vorm heeft…………………………….................................................................................................…Beren

b. Het kauwvlak van de kies is 2-3 cm lang en het kauwvlak heeft een vlakke vorm..........................................................Zwijnen
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opmerking: 

Uit het Pleistoceen zijn drie Nederlandse primaten bekend: de neanderthaler, de moderne mens en een makaak. De makaak is 

gevonden in een kleigroeve in het Limburgse Tegelen. De kiezen van deze soort zijn doorgaans kleiner (kroon kleiner dan 1 cm 

in doorsnede) dan die van mensachtigen.

niet-afgesleten onderkaakskies 
nijlpaard (schuin zijaanzicht)

afgesleten onderkaakskies  
nijlpaard (schuinzijaanzicht)

onderkaakskies mens 
(schuin zijaanzicht)

bovenkaakskies makaak 
(schuin zijaanzicht)

1cm

1cm 1cm

1cm

4. Grote of kleine kiezen met weinig knobbels? 
a. Het kauwvlak van de kies is 3-5 cm  lang. De kies bestaat uit hoge knobbels of ringvormige omtrekken van afgesleten  

 knobbels.…………………………………….……………..........................................................................................…Nijlpaarden

 

 

 

 

 

 

 

b. Het kauwvlak van de kies is min of meer vierkant van vorm en bestaat uit 2-4 knobbels; de lengte van het kauwvlak is niet  

 groter dan 2 cm………………………....................................................................................................…Primaten (apen/mens)
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kiezen met evenwijdige richels (herbivoren)
 
In het Pleistoceen leefden twee groepen olifantachtigen met grote richelkiezen: Mammuthus en Elephas.  
De kiezen zijn onmiskenbaar door hun opvallende grootte. Ze kunnen op soort worden gedetermineerd aan  
de hand van de richels op het kauwvlak (zie opmerking).

voorbeeld van een kies met richels:

kroonhoogte

opmerking: 

Gedurende het Pleistoceen hebben in Nederland vier soorten olifantachtigen rondgelopen met richelkiezen. Drie daar-

van waren mammoeten: de zuidelijke mammoet, de steppenmammoet en de wolharige mammoet. Daarnaast was er 

de bosolifant, een voorloper van de Indische olifant. Met de gegevens uit de onderstaande tabel zijn hun kiezen tot op 

soortniveau te determineren.

onderkaakskies wolharige mammoet 
(schuin zijaanzicht)

richel of lamel

zuidelijke mammoet 3 tot 4 richels per 10 cm minder dan 10 cm

steppenmammoet 5 tot 6 richels per 10 cm minder dan 10 cm

bosolifant 5 tot 6 richels per 10 cm minimaal 10 cm

wolharige mammoet meer dan 6 richels per 10 cm minimaal 10 cm

olifantachtige aantal richels op het 
kauwvlak per 10 cm

kroonhoogte (cm)

1cm
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voorbeeld gelobde kies: voorbeeld kies zonder duidelijke lobben:

bovenkaakskies reuzenhert
(schuin zijaanzicht in kaak) 

bovenkaakskies wild paard 
(schuin zijaanzicht kroon)

bovenkaakskies wild paard 
(kauwvlakaanzicht kauwvlak)

bovenkaakskies wolharige 
neushoorn (schuin zijaanzicht)

bovenkaakskies Etruskische  
neushoorn (schuin zijaanzicht)

loblob

1cm

1cm

bovenkaakskies wild paard 
(kauwvlakaanzicht kauwvlak)

1cm

1cm0,5cm

1cm

kiezen met plooien (herbivoren)
 
1. Grote en kleine grazers
a. De lengte van het kauwvlak van de kies is groter dan 1cm…………………………......................……....ga naar 2
b. De lengte van het kauwvlak van de kies is hooguit 1 cm lang…………….……...........................ga naar 6, blz 14

2. Plooikiezen met of zonder lobben
a. Het bovenaanzicht van de kies is min of meer vierkant van vorm.  
 Kies niet duidelijk gelobd (ondiepe lobben)………………………………………..............................…....ga naar 3

b. De kroon van de kies heeft twee of drie ronde lobben. De emailpatronen op het kauwvlak bestaan uit  
 scherpe en soms puntige plooien………....……………............................................................…..ga naar 4, blz 13

3. Grillig of eenvoudig patroon
a. De emailpatronen op het kauwvlak bestaan uit grillige vormen.
 Het kauwvlak is vrij plat (geen punten)…………………………………………….......................………......Paarden

b. De emailpatronen op het kauwvlak zijn glad en eenvoudig van vorm. Het kauwvlak is vrij plat (geen punten).   

 Lobben zijn hooguit als ondiepe inkepingen aanwezig……........................................................................…...…..Neushoorns
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4. Hoogkronig, laagkroning 
a. De kies is hoogkroning (kroonhoogte groter dan kroonlengte). Het glazuur van de kroon is glad en de lob 
 ben van de kiezen staan recht naast elkaar.……...Runderen/geiten/schapen, ga naar 5

b. Het glazuur van de kroon voelt opvallend ruw. De kies is laagkronig (de kroon is van opzij gezien nooit hoger dan breed).  

 De lobben staan iets schuin  naast elkaar..…...................................................……...........................................................Herten

gesloten

open

kroonlengte

kroonhoogte

kroonhoogte

onderkaakskies schaap (schuin zijaanzicht).
Let op: de buitenste emailrichel van de kroon vormt 
een gesloten ring om het hele kauwvlak  (met rood 
aangegeven).

onderkaakskies reuzenhert (schuin zijaanzicht in kaak) 
Let op: de buitenste emailrichel van de kroon (met 
rood aangegeven) loopt niet aaneen gesloten over 
het kauwvlak.

onderkaakskies hert (zijaanzicht in kaak).
Let op: kroon is laag , hoogte nooit groter dan lengte.

onderkaakskies steppewisent (zijaanzicht in kaak).
Let op: kroon is hoog , hoogte groter dan lengte.

opmerking: 

In het Pleistoceen hebben veel verschillende soorten herten in Nederland rondgelopen. Ze zijn moeilijk van elkaar te 

onderscheiden. De maten en eventuele opvallende kenmerken zijn in de onderstaande tabel op een rijtje gezet:

1cm

1cm

Rijnhert  1.5-2.5cm   1.5-2.5cm deze soort is de kleinste van 
de Pleistocene herten

edelhert  
rendier
groot Tegels hert

  2-3cm   2-3cm deze soorten voor experts van 
elkaar te onderscheiden

reuzenhert
eland

  3-4cm   3-4cm tussen de lobben van de 
bovenkaakskies zit een extra 
lobje

Pleistocene herten kauwvlak-lengte
bovenkaakskies

kauwvlak-lengte
onderkaakskies

opvallende  
kenmerken
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onderkaakskies steppewisent
(schuin zijaanzicht)

onderkaakskiezen schaap
(schuin bovenaanzicht)

opmerking: 

Er zijn twee Pleistocene bevers bekend uit Nederland: de Europese bever (Castor fiber) en de reuzenbever 

(Trochontherium boisvilleti). De twee soorten zijn redelijk eenvoudig van elkaar te onderscheiden: de Europese bever 

heeft kiezen met een sterk geplooid kauwvlak, terwijl de reuzenbever gladdere kiezen (zie onderstaande afbeeldingen).

Onderkaakskiezen  Europese 
bever (schuin zijaanzicht in kaak)

Onderkaakskies eekhoorn 
(schuin zijaanzicht in kaak) 

Bovenkaakskies woelrat
(schuin zijaanzicht in kaak)

Onderkaakskiezen  reuzenbever 
(schuin zijaanzicht in kaak)

Let op de duidelijk 
ingesneden plooien 
op het kauwvlak

De buitenste rand van 
het kauwvlak is niet  of 
nauwelijks ingesneden

voorbeeld kies met ronde plooien: voorbeeld kies met scherpe plooien:

1cm 1cm

1cm1cm

1cm 1cm

5. Groot en klein
a. De lengte van het kauwvlak ligt tussen de 1 en 4 cm. De kiezen zijn vrij plat en de plooien van de kroon zijn  
 vrij smal en hoekig…..…………………….………………………….............................................…Geiten/schapen

b. De lengte van het kauwvlak ligt tussen de 4 en 5 cm. De kiezen zijn stevig en de plooien zijn breed en rond  
 van vorm….……….……….………………………………...................................................………………..Runderen

6. Kleiner, kleinst 
a. De lengte van het kauwvlak van de kies is duidelijk kleiner dan 1 cm...................................................…ga naar 7
b. Het kauwvlak van de kies heeft een lengte van ongeveer 1cm……………………......................................Bevers

7. Scherp of stomp
a. Het kauwvlak bestaat uit stompe plooien, kies laag kronig............................................Slaapmuizen/eekhoorns
b. Het kauwvlak bestaat uit scherpe plooien, kies hoogkronig.…………………......................................... ga naar 8
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opmerking: 

Van woelratten en woelmuizen kwamen gedurende het Pleistoceen verschillende soorten voor, waarvan de kiezen  

veel op elkaar lijken. De kiezen van lemmingen onderscheiden zich van die van woelratten en muizen door de emailvrije 

stroken langs de buitenkant, waardoor het lijkt of de puntige plooien zijn afgesleten.

Bovenkaakskies haas
(schuin zijaanzicht in kaak)

Bovenkaakskies woelrat
(schuin zijaanzicht in kaak)

1cm

1cm

8. Veel en weinig plooien
a. Het kauwvlak van de kies bestaat uit 2 duidelijke lobben…………………......................................Haasachtigen

b. Het kauwvlak van de kies bestaat uit meer dan 2 lobben…….………….Woelmuizen/woelratten/lemmingen
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kiezen - ABC 

kroon

kroon

kauwvlak

lengte

kauwvlak

kaak

het meten van een kies

NB: kroonhoogte is de hoogte 

van de kies zonder de wortel

kroonhoogte

namen van kies-onderdelen:

namen van aanzichten

schuin zijaanzicht

kauwvlakzijaanzicht

zijaanzicht

wortel

breedte


