Das gevonden in Aarschot
Op dinsdag 28 september 2010 werd ons via diverse kanalen een das gemeld langs de
Testeltsesteenweg in de Aarschotse deelgemeente Langdorp (Vlaams-Brabant). Het dier
werd door de bewoners van de straat voor het eerst opgemerkt rond 6 uur ’s morgens en
geraakte rond 17 uur diezelfde dag ingezameld. Al van bij de inzameling werd duidelijk
dat dit een bijzonder geval was: de das werd gevonden op de weg, maar met een
duidelijke schotwonde. Zoals gebruikelijk bij dit soort gevallen ging dit gepaard met een
waterval aan e-mailberichten met bijhorende foto’s en vragen. Via deze weg hopen we
iedereen te informeren.
De schotwonde werd veroorzaakt door een kogelgeweer. Tijdens de autopsie konden we
vaststellen dat de kogel diagonaal door de borstkas en het hart is gegaan, waardoor het
hart half opengereten werd. Het is onmogelijk dat het dier na het schot ook maar een
halve meter zou verdergekropen hebben. Het kadaver had ook een schedelbreuk,
veroorzaakt door overrijding toen het al dood was (nauwelijks enige lokale bloeding). De
das werd dus met zekerheid afgeschoten en vervolgens op de weg neergelegd.
Waarschijnlijk wou de dader net dat de das gevonden werd. Een geval van provocatie?

Das ingezameld in Aarschot (foto Camiel Michiels)
Vast staat dat dit dier, een eerstejaarsvrouwtje in goede conditie, letterlijk bloedend vers
was bij de vondst. Toen wij het dier de dag nadien onder ogen kregen zat het nog vol
met allerlei parasieten, onder meer bijtende luizen en vlooien. Dit zijn mobiele parasieten
die na de sterfte van hun gastheer vrij snel het lichaam verlaten. Hun aanwezigheid wijst
op de versheid van het dode dier bij de vondst. De maag was leeg.
In totaal werden al een 30-tal dassen ingezameld buiten Limburg. Dit is de eerste in die
reeks die aangetroffen werd met een schotwonde. In de volgende editie van
marternieuws gaan we dieper in op de actuele situatie van de das in Vlaanderen waarbij
we een aantal recente vondsten tegen het licht houden.
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