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Das gevonden in Peer (Limburg)
Op 24 februari 2013 vond Peter Poppe een dode das langs de weg in de Noord-Limburgse
gemeente Peer, ver verwijderd van de Haspengouwse populatie.
Het vermoeden van een verkeersslachtoffer kon bevestigd worden: de das had een gebroken
rechterachterpoot en algehele inwendige bloedingen in de buikholte, typisch bij een aanrijding.
Het kadaver was vers en volledig intact. Het bleek een jong vrouwtje van 8,9 kg, geboren in het
voorjaar van 2012. Het dier had een puntgave vacht, zonder enig spoor van oude of recente
bijtwonden op de hals of de stuit – plaatsen waar dassen elkaar bij sociale interacties zwaar
kunnen toetakelen. De maag was leeg. Vetreserves en conditie waren normaal. Hiermee
beantwoordt deze das geheel aan het profiel van een spontane disperser, d.i. een jong dier – vaak
wijfjes – dat het ouderlijk territorium verlaat om op zoek te gaan naar een eigen leefgebied.

Das gevonden in Grez-Doiceau (Waals-Brabant)
Rond de jaarwissel werd opnieuw een dode das gevonden vlakbij de grens met Vlaams-Brabant, in
de gemeente Grez-Doiceau. Dit feit kwam pas enkele weken na de vondst boven water. Het dier
kon op 25 januari alsnog ingezameld worden. Helaas was een groot deel van het achterlichaam en
de ingewanden opgegeten, vermoedelijk door een vos.
Het betrof een uitzonderlijk groot en zwaar mannetje. Ondanks de vraat aan een aanzienlijk deel
spierweefsel en ingewanden woog het kadaver nog 16,268 kg! Zijn conditie moet zeer goed
geweest zijn want hij had ook opmerkelijk veel onderhuids vet. Op de hals waren geen bijtwonden
te zien. De tanden van dit dier waren duidelijk fors gesleten, wat betekent dat het al een oud
mannetje moet geweest zijn.

