Dassen gevonden in Bierbeek (Vlaams-Brabant) en Court-SaintEtienne (Waals-Brabant)
Op 8 mei vond de wegpolitie van Bertem een aangereden das op de pechstrook van de
E40 thv Bierbeek. Het dier werd ingezameld en naar het stockeerpunt in Meerdaalwoud
gebracht.
Het was een volledig intact mannetje, de schedel, ribbenkast en beide voorpoten waren
gebroken door de impact van de aanrijding. Te beoordelen aan de tandslijtage was het
een meerjarig mannetje (2 tot 4 jaar oud). De stuit en de hals vertoonden geen enkel
spoor van sociale interactie (bijtwonden). Het dier had weinig of geen vetreserves
(onderhuids vet, mesenteraal vet en niervet) en een lege maag. Mogelijk was dit een
solitair mannetje dat reeds geruime tijd aan het rondzwerven was.

Das ingezameld te Bierbeek op 8 mei 2011, (foto Stephan Bruyinckx)
Het is ook opmerkelijk dat in de omgeving van Court-Saint-Etienne (Waals-Brabant, ten
zuidoosten van Brussel), dit voorjaar, voor het derde jaar op rij, op exact hetzelfde
wegtraject, een das werd overreden. Pogingen om deze verkeersslachtoffers in te
zamelen zijn helaas telkens mislukt. Autopsie van deze 3 vondsten had nochtans
waardevolle informatie kunnen opleveren. Drie jaar op een rij een verkeersslachtoffer op
hetzelfde wegtraject wijst er sterk op dat er lokaal dassen gevestigd zijn. Voor WaalsBrabant wordt nochtans aangenomen dat er enkel een relictpopulatie aanwezig is in de
streek van Nijvel-Ittre (ten zuidwesten van Brussel, op de grens met Henegouwen). Deze
kleine populatie kan bijna naadloos als bronpopulatie dienen om westelijk VlaamsBrabant te koloniseren – indien zich ook in oostelijk Waals-Brabant een populatie zou
ontwikkelen is dit een belangrijke stap om ook oostelijk Vlaams-Brabant ooit weer van
dassen te voorzien… De laatste jaren sneuvelen in elk geval behoorlijk wat dassen op het
traject van de E411 tussen Namen en Brussel, wat er op wijst dat de aaneengesloten
populatie ten zuiden van Samber en Maas zich voorzichtig verder noordwaarts zal
uitbreiden.
Na de vorige nieuwsbrief vroeg een lezer of we situatie van de das in de ons omliggende
landen en regio’s konden visualiseren met kaartmateriaal. Dit om de mogelijke
herkomsten van de verkeerslachtoffers verspreid over Vlaanderen beter te kunnen
inschatten. Het spreekt voor zich dat wij enkel op niveau van Vlaanderen over
gedetailleerde verspreidingsgegevens beschikken, maar we hebben een poging gedaan
om de beschikbare gegevens over onze buurregio’s samen te gieten in een indicatieve
verspreidingskaart, gebaseerd op permanente bezetting door das. Zoals in de vorige
nieuwsbrief uitgelegd wijzen individuele vondsten niet noodzakelijk op vestiging. De kaart
geeft meteen ook een beeld van de relictpopulatie van Nijvel-Ittre waarvan sprake eerder
in dit artikel.

Dassenverspreiding in Vlaanderen en de buurregio’s op basis van bezette burchten

