Das duikt op in tuin in Schoten (Antwerpen)
Op 28 maart werd een das gesignaleerd én gefilmd in een tuin in het centrum van Schoten. Op de
videobeelden van de hand van Vera Van Hoey zien we een das in goede conditie, zonder
opvallende bijtwonden in stuit en hals. Dassen die in populatieverband leven hebben vaak
bijtwonden als gevolg van sociale interacties. Oude uitgerangeerde mannetjes die moeten gaan
zwerven vertonen nog lang de sporen van zware bijtwonden. Het afwezig zijn van bijtwonden is
typisch voor jonge dassen die actief op zoek gaan naar een nieuw leefgebied, meestal zijn het
wijfjes. De das die we zien in het filmpje is alert en schichtig en zoekt naar een uitweg langs de
draadafsluiting en tegen de muur en onderneemt daarbij pogingen om zich uit te graven.
Vermoedelijk is het dier daar verzeild geraakt na een nachtelijke zwerftocht, werd het ’verrast’
door de dageraad en moest het noodgedwongen een schuilplaats zien te vinden in een tuin. Het
VOC van Brasschaat ondernam in samenwerking met ANB nog een poging om het dier te vangen
en te verplaatsen naar een iets minder drukke locatie in de buurt. De das koos echter zelf het
hazenpad en er werd nadien niks meer van vernomen….
Deze gedocumenteerde waarneming is het zoveelste bewijs dat dassen regelmatig rondzwerven,
verspreid over Vlaanderen, op zoek naar een nieuw leefgebied. Voor andere gevallen verwijzen we
naar vorige edities van ons Marternieuws. Dat herkolonisatie niet van een leien dakje loopt in een
dicht bevolkt en met wegen en lintbebouwing doorsneden gebied is wel duidelijk. De meeste
dassen eindigen vroeg of laat onder een auto. Er wordt vaak aangenomen dat zwervende dassen
blijven rondlopen tot ze soortgenoten vinden. Toch werd vorig jaar bewezen dat herkolonisatie van
‘lege’ gebieden op grote afstand van bestaande populaties wel degelijk mogelijk is, met de vondst
van een burcht met jongen in oostelijk Waals-Brabant, op een steenworp van Vlaanderen en vele
tientallen kilometers van de gekende populatie in Haspengouw (zie Marternieuws 4).

Das in tuin te Schoten op 28 maart 2012 (foto Vera Van Hoey)

