Wasbeerhonden ingezameld in Vorselaar (Antwerpen) en Tielt-Winge
(Vlaams-Brabant)
Op 5 augustus 2014 werd op de E34 ter hoogte van de parking Vorselaar een wasbeerhond
ingezameld door de wegpolitie. Het dier werd naar een diepvries van ANB in Ravels gebracht.
Het betrof een volwassen mannetje, met een gewicht van 5800 gram, in prima conditie. Hoewel ver
buiten de voortplantingstijd in het vroege voorjaar, was er wel vrij sperma aanwezig in de bijballen.
Gezien de testikels, die een seizoenale grootte-cyclus volgen, zich helemaal in de regressie- fase
bevonden, gaat het hier kennelijk om een restant van een vorige spermaproductie-periode en dus
om een meerjarig dier. Ook de gebitsslijtage wijst in deze richting. De maag was propvol, met een
inhoud van 264 gram, en bevatte de restanten van een bruine rat, en een grote hoeveelheid gekookt
maar bedorven kippenvlees samen met vele tientallen volgroeide maden van de blauwe vleesvlieg.
Beide voedselitems wijzen er op dat het niet om klassiek aangeboden maar heel wellicht zelfgevonden voedsel gaat – en dus om een dier dat zich in het wild goed weet te beredderen. De
teennagels waren normaal, zonder extra-slijtage zoals bij dieren in gevangenschap wel het geval kan
zijn.

De wasbeerhond uit Vorselaar, ingezameld op 5 augustus 2014 op de autopsietafel (foto INBO)

De tweede wasbeerhond werd op 28 september gevonden door de wegpolitie op de E314 ter hoogte
van het oprittencomplex Tielt-Winge. Het dier werd ingezameld op 1 oktober door Guy Lorent. Een
autopsieverslag volgt in de volgende editie van Marternieuws.

Dode wasbeer gevonden op de E313 in Kermt (Limburg) en wasbeer gevangen
in Gent (Oost-Vlaanderen)
Op 22 augustus 2014 werd een dode wasbeer langs de E313 opgemerkt, gefotografeerd en
ingevoerd op waarnemingen.be. Toen koerier Elfriede Schotsmans ter plaatse kwam was er in geen
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velden of wegen nog een wasbeer te bespeuren. Klaarblijkelijk heeft iemand anders de wasbeer
verplaatst of meegenomen.
In de Gentse deelgemeente Mariakerke liep al enkele maanden een wasbeer rond, op 24 september
werd een val gezet. Op 25 september liet de wasbeer zich vangen, het dier werd overgebracht naar
het VOC van Merelbeke. Intussen had de wasbeer (een mannetje) al een tiental kippen gedood en
zich tegoed gedaan in een perenboom. Het was een tam exemplaar, opnieuw een duidelijk geval van
een wasbeer die rechtstreeks uit gevangenschap afkomstig is – maar er toch maar weer goed in
slaagde zichzelf in het wild te beredderen.

Das ingezameld in Overijse (Vlaams-Brabant)
Op 8 augustus 2014 werd door verschillende mensen langs de E411 in Overijse een dode das gemeld.
Het dier werd net na middernacht – en dus op 9 augustus – ingezameld door boswachter Erik
Bartholomees.
Het betrof een jong wijfje – d.i. heel wellicht geboren in het voorjaar van 2013 – in prima conditie en
met een gewicht van 11,1 kg. Het dier had bij de aanrijding meervoudige breuken opgelopen, o.a.
van het bekken en in de nek, de schedel was verbrijzeld. In de hals noch op de stuit was er enig spoor
van bijtletsel te vinden. De tanden vertoonden nauwelijks slijtage, de eierstokken en de baarmoeder
geen sporen van voortplanting. De maag was bijna leeg, op één pruimensteen en een stukje
regenworm na.
Met deze bevindingen beantwoordt dit dier helemaal aan het profiel van een spontane disperser, bij
dassen vaak tweedejaars wijfjes. De burcht van oorsprong kan aldus op een behoorlijke afstand van
de vindplaats gesitueerd zijn.

West-Vlaamse dassen in beeld op de burcht
In de vorige editie van Marternieuws kon je het verhaal lezen van de ontdekking van
de dassenburcht in het Brugse. Sindsdien heeft het ANB enkele weken een cameraval
geplaatst bij de burcht. Dit leverde mooie opnames op, met ondermeer drie dassen
samen in beeld, twee daarvan zijn zo goed als zeker jongen van dit jaar. De beelden zijn een
bevestiging van wat al kon opgemaakt worden uit de grootte van de burcht en de twee
onafhankelijke zichtwaarnemingen met ruime tussenperiode: het gaat om een langdurige vestiging
van dassen mét voortplanting. De beelden kan je hier bekijken.

Beelden van een nest boommarters op de Kalmthoutse heide
(Antwerpen)
Ook op de Kalmthoutse heide zag een nieuwe generatie boommarters het licht. De
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