Breaking news: dassen gevestigd in West-Vlaanderen
Vier jaar geleden bereikte ons een melding van een toevallige zichtwaarneming van een das in de
bosrijke regio rond Brugge. Na een gesprek en een bezoek ter plaatse met de waarnemers werd de
waarneming als betrouwbaar beoordeeld, grondig gedocumenteerd en gearchiveerd. Afgelopen
maand kregen we een nieuwe melding binnen van een zichtwaarneming op exact dezelfde plaats.
De waarnemer wist niet van het bestaan van de waarneming uit 2010. Twee onafhankelijke
zichtwaarnemingen op exact dezelfde plaats: dat kan geen toeval meer zijn. Met de hulp van een
streekkenner gingen we in de omgeving op zoek naar een geschikte burchtsite voor dassen. Met
succes, want binnen het uur vonden we een bezette dassenburcht, duidelijk al meerdere jaren in
gebruik. De omgeving wordt dus al minstens sinds 2010 bewoond door dassen. Het is niet
ondenkbeeldig dat er al veel langer dassen weten te overleven in de regio. De oudste
gedocumenteerde waarneming na de Tweede Wereldoorlog dateert van 1967, toen werd een nog
levend verkeersslachtoffer ter plaatse uit zijn lijden verlost. In 1982 werd er opnieuw een
verkeersslachtoffer gerapporteerd. In 1986 was er een betrouwbare zichtwaarneming en in 1995
werd een verkeersslachtoffer ingezameld. In 2010 werd er naast bovenvermelde zichtwaarneming
ook nog een verkeersslachtoffer gemeld, dat helaas niet kon ingezameld worden. De bosgordel
rond Brugge bevat meerdere grote private (kasteel)domeinen, dit kan een verklaring zijn voor het
feit dat we jarenlang in het ongewisse zijn gebleven over mogelijke vestiging van dassen in die
regio.

Brabantse dassen: nieuws en gewijzigd protocol inzameling
provincie Vlaams-Brabant
Naar aanleiding van het steeds frequenter opduiken van dassen in Vlaams-Brabant, gelden voor
het inzamelen van dode exemplaren in deze provincie nieuwe richtlijnen, op vraag van en in
samenspraak met Natuurinspectie Vlaams-Brabant (ANB).
Aan Waalse zijde (gemeente Grez-Doiceau) viel op 24 mei jongstleden opnieuw een
verkeersslachtoffer te betreuren. Het betrof een mannetje, met een gewicht van 12,640 kg,
klassieke middenmoot dus. De nog zeer geringe tandslijtage van de achterste kies in de bovenkaak
geeft aan dat het nog een vrij jong dier was. Via microscopisch onderzoek kon wel reeds de
aanwezigheid van vrij sperma (in de epidydimis of bijbal) worden vastgesteld. Vermits
mannetjesdassen in de regel seksueel rijp worden in de zomer van hun tweede levensjaar,
betekent dit dat het dier wellicht geboren is in 2012. De vacht was nagenoeg helemaal gaaf, met
zeer geringe sporen van bijtwonden in de hals en geen op de stuit, wat duidt op een ‘rustige’
sociale context, kenmerkend voor niet-verzadigde populaties.
Gelukkig is er ook nog positief nieuws met betrekking tot levende dassen. De burcht op Waals
grondgebied waar in 2011 en 2013 jongen werden geboren is ook dit jaar succesvol geweest en
ook aan Vlaamse zijde hebben we inmiddels weet van minstens twee bezette burchtsites, waar
alvast bij één ervan dit jaar jongen geboren werden! Om evidente redenen geven we geen verdere
details.

