
De das
Klasse: zoogdieren 
Orde: carnivora (roof 
dieren)
Familie: mustelidae 
(marterachtigen )
Soort: meles meles 
Das, blaireau, Dachs, 
badger

Onder de roofdieren die in de Be 
nelux nog in het wild leven, is de 
das het grootste. Afhankelijk van 
de tijd van het jaar schommelt zijn 
gewicht tussen tien en zestien kilo. 
Het verschil in gewicht tussen het 
mannetje en het wijfje is miniem. 
De das kan tot één meter lang wor 
den, inclusief de vijftien tot twintig 
centimeter lange staart. De poten 
zijn zwart en de rug- en buikzijde 
zijn grijs. De nagels van zijn poten 
kan hij niet intrekken.
Zijn beharing is ruw, vroeger wer 
den er scheerborstels van gemaakt 
(het Franse woord voor scheerbor- 
stel is “blaireau”). Zijn kop is wit 
met twee zwarte strepen die over 
de ogen en de oren lopen.
Bij het lopen gebruikt de das de 
volledige zolen van de voorpoten 
en de helft van de zolen van zijn 
achterpoten. Door zijn zwaarlij 
vigheid beweegt hij zich niet zo 
snel en lenig voort. Zijn bouw is 
meer die van een graver.

Het gehoor en de reukzin zijn zeer 
sterk ontwikkeld, terwijl het ge 
zichtsvermogen vrij zwak is. Zoals 
alle mustelidae, heeft de das ook 
reukklieren, dichtbij de staartwer- 
vel, die een wit, kleverig vocht af 
scheiden. Dat secreet dient om 
seksuele partners te lokken en om 
het territorium af te bakenen.

Leefwijze
De das houdt geen winterslaap, 
maar een winterrust. In periodes 
met strenge vorst en veel sneeuw 
is de das minder actief en blijft 
soms vierentwintig uur of zelfs lan 
ger in zijn burcht. Generaties lang, 
soms eeuwenlang huizen dassen in 
burchten die uit een complex van 
holen en kamers bestaan. De die 
ren graven die zelf uit, meestal in 
een helling of een zachte glooiing.

Er kunnen wel een tiental uitgan 
gen zijn die regelmatig en tal van 
andere die maar sporadisch wor 
den belopen. De das maakt ook 
zomerburchten voor twee à drie 
maanden, b.v. in maïsvelden. 
Soms bewonen andere dieren 
zoals de vos, het konijn en de bun 
zing de hoofdburchten.
Het aantal dassen per hoofdburcht 
kan tot vier oplopen. Behalve als 
schuilplaats dient de burcht ook als 
kraamburcht.

Prent en uitwerpselen

Biotoop
De ideale biotoop bestaat uit heu 
velachtige gebieden met veel kreu 
pelhout en loofbos, afgewisseld 
met voedselrijke akkers en weilan 
den. Zo’n landschap kennen we 
nauwelijks in Laag-België.
In Limburg treffen we nog dassen 
aan in Haspengouw, de Maasvallei 
en vooral in de Voerstreek. Ver 
der nog in Brabant en in alle 
Waalse provincies.

In Nederland vinden we de das in 
heuvelachtige streken of op de 
grens van hoger en lager gelegen 
gronden, zoals rivier- en beekda- 
len met voldoende dekking in de 
vorm van bos of struikgewas.

Voedsel
De das is een echte alleseter (om 
nivoor). Misschien zijn we geneigd 
te denken dat het type van biotoop 
de voedselkeuze bepaalt. Een ver 
gelijking tussen de verschillende 
voedselanalyses, in het buitenland 
uitgevoerd, laat het tegendeel 
zien. Hoewel het menu zeer afwis 
selend is, bestaat het hoofdbe 
standdeel uit regenwormen en uit 
planten (zoals graangewassen, 
fruit, wortels, e.d.). Dan lust hij 
ook wel zoogdieren (o.a. muizen, 
ratten, spitsmuizen en soms een 
konijntje), insekten (larven en
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poppen van Coleoptera en Hym- 
noptera) en mollusken. Amfibieën 
en reptielen zijn nauwelijks in trek 
en te verwaarlozen.

De das speelt een belangrijke rol 
in het opruimen van krengen. Hij 
verzorgt de opruimingsdienst van 
overreden egels tot karkassen van 
schapen, herten en zelfs van zal 
men.
Regenwormen vindt hij dank zij 
zijn uiterst scherp reukvermogen. 
Hij pikt ze op tussen de voorste 
kiezen en slurpt ze dan naar bin 
nen. Hij zou per halve hectare een 
half uur nodig hebben om de re 
genwormen op te snuffelen. Op 
een niet besproeid grasland kan 
per hectare zevenhonderd tot dui 
zend kilo regenwormen voorko 
men, maar door het gebruik van 
chemische besproeiingsmiddelen, 
zoals temik, kan het aantal wor 
men sterk dalen.
Bij het foerageren zoekt de das 
alles systematisch af. Soms draait 
hij wel ouwe koeievlaaien om en 
snoept er de mestkevers en hun 
larven uit.
Konijnenwentels worden systema 
tisch afgezocht en dank zij zijn uit 
stekend reukvermogen exact gelo 
kaliseerd en snel uitgegraven, 
waarna alle konijntjes opgepeu 
zeld worden.

Omdat hij ’s nachts actief op zoek 
blijft naar iets eetbaars, vindt hij 
in het voorjaar talrijke nesten van 
bodembroedende vogels, vnl. 
hoenderachtigen (fazant, patrijs), 
maar ook korren en wulpen.

Het dieet van de das zal in de loop 
van het jaar variëren. In de winter 
en in de lente is de das hoofdzake 
lijk carnivoor en bestaat zijn 
hoofdmenu vooral uit regenwor 
men. Op één nacht kan hij zo’n 
honderd tot tweehonderd wormen 
verorberen. Tijdens de zomer en 
de herfst wordt zijn menu weer wat 
meer met afgevallen vruchten, 
muizen, padden, paddestoelen en 
graangewassen afgewisseld. Dan 
gebeurt het wel eens dat hij wat 
schade aan de oogst berokkent, 
niet zozeer omdat hij veel graange 
wassen eet, maar omdat hij er zijn 
burcht bouwt. Scheikundige stof 
fen kunnen het euvel verhelpen en 
de das doen vertrekken. Een over 
bevolking van muizen en konijnen 
zal de das snel verdelgen.

De keuze van verschillende voed- 
selelementen hangt ook af van hun 
voedzaamheid. Zo zal er een ver 
schil zijn in het voedsel van beide 
geslachten: in de winter en de 
herfst (werp- en zoogtijd) hebben 
de vrouwtjes rijker voedsel nodig.

A: De das graaf zijn hol.
B: De das zoekt nestmateriaal.
C. Het nestmateriaal wordt achterwaarts 

in het hol gebracht.

Vanaf de herfst stapelen de calo 
rieën zich in vetreserves op, waar 
door het dier aan gewicht zal toe 
nemen. Op het einde van de herfst 
zal het een maximaal gewicht be 
reiken, wat nodig is om te overwin 
teren. Een das houdt geen echte 
winterslaap, maar hij kan wel rus 
tend op zijn vetreserves enkele 
dagen zonder eten en drinken in 
zijn burcht doorbrengen.

Activiteiten
De das is hoofdzakelijk een nacht 
dier. Bij valavond verlaat hij zijn 
burcht. Wel kunnen sommige fac 
toren die de lichtintensiteit beïn 
vloeden, zoals een sterke bewol 
king en een dichte vegetatie, dat 
tijdstip vervroegen. Andere facto 
ren vertragen dat tijdstip: b.v. de 
geur van mensen die enkele uren 
tevoren langs de burcht zijn ge 
gaan.

Verschillende technieken hebben 
het mogelijk gemaakt om het in- 
en uitkomen van dassen automa 
tisch te registreren. Door middel
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van radio-tracking heeft men o.a. 
vastgesteld dat de nachtelijke acti 
viteiten van de das in verschillende 
periodes zijn ingedeeld. Eens uit 
zijn burcht blijft hij enkele minu 
ten naast de pijp waar hij uitgeko 
men is, om zijn toilet te maken en 
om zich te krabben. Dat kan indi 
vidueel of in groep gebeuren. Ver 
volgens begeeft hij zich op weg, 
steeds dezelfde wissels volgend. 
Tijdens zijn verplaatsingen kun 
nen we één of meer activiteitszo- 
nes onderscheiden waar hij op 
zoek is naar voedsel. Tegen het 
einde van de nacht keert hij snel 
terug naar zijn burcht.

De nachtelijke levenswijze van de 
das is seizoengebonden.
Volgens E. Neal zou de das in de 
maanden december en januari on 
regelmatiger uitkomen en het ver 
band met de zonsondergang is dan 
ook niet meer zo duidelijk. Tijdens 
de herfst en de winter is er de testi- 
culaire activiteit, en het dier zal 
zich voortplanten. De das begint 
aan de burcht te graven en brengt 
nestmateriaal aan. Dat doet hij 
vooral op het einde van de winter, 
tijdens de maanden maart en april, 
en in het begin van de herfst, tij 
dens de maanden september en 
oktober.
Volgens Jefferies, die heel wat on 
derzoek op verkeersslachtoffers 
bij dassen verricht heeft, zouden 
de mannetjes zich veel minder ver 
plaatsen dan de vrouwtjes. Wel 
leggen vrouwtjes in de maanden 
mei en juni heel wat afstanden af. 
Die periode zou met de hoofdfa 
zen van de seksuele cyclus van de 
das overeenkomen.

Sociaal gedrag en ter- 
reinbezetting
Vroeger dacht men dat de das geen 
territorium bezat en dat er een 
soort van sociale organisatie tus 
sen de dassen onderling, m.a.w. 
een familiaal systeem bestond van 
de ouders met de jongen.
Sinds enkele jaren weten we, 
dankzij de studies van Kruuk, dat 
rond het domein van de das een 
grens loopt en dat de das zijn do 
mein verdedigt. Het onderzoek 
van Kruuk maakt gebruik van bio- 
telemetrietechnieken en enkele 
andere interessante methodes. 
Een van de methodes bestond 
eruit dat de dassen gevoederd wer 

den met maïs waarin kleine stukjes 
gekleurde plastiek zaten. Later 
werden die in uitwerpselen van de 
das teruggevonden: zo kon duide 
lijk worden aangetoond dat er 
“clans” bestaan.
Eén clan beheerst normaal ver 
schillende burchten. In een clan 
kunnen verscheidene mannetjes 
en vrouwtjes zitten. De wijfjes 
kunnen afzonderlijk op kleinere 
burchten leven, maar wel binnen 
het territorium van de mannetjes. 
Kruuk heeft zelfs een clan geob 
serveerd met uitsluitend manne 
tjes (vrijgezellenclan) die allemaal 
min of meer gehandicapt waren; 
bij sommige ontbrak bijvoorbeeld 
een stukje van de neus, andere 
hadden een vervorming aan het 
gebit, enz.

De samenstelling van een groep of 
clan is dus sterk afwisselend, doch 
meestal bestaat hij uit niet meer 
dan twaalf individuen.

Het territorium wordt met geur 
vlaggen of uitwerpselen afgeba 
kend. Als dieren uit een andere 
clan een ander territorium binnen 
dringen, kan dat tot gevechten tus 
sen beide clans leiden.

Hoeveel dieren tot een clan beho 
ren, hangt ook af van het beschik 
bare voedsel en de oppervlakte. 
Zo vond men in Engeland meer 
dassen op een kleiner gebied dan 
in Frankrijk, omdat daar de gebie 
den veel uitgestrekter zijn.
De grootte van een territorium is 
dus afhankelijk van het beschik 
bare voedsel of van de biomassa 
van de regenwormen. Klimatolo 
gische omstandigheden bepalen 
het aantal wormen: droge streken 
zijn minder rijk aan regenwormen, 
dan moeten de dassen grotere af 
standen afleggen (soms tot vijf ki 
lometer) om aan hun dagelijkse 
portie voedsel te geraken.

Voortplanting
De voornaamste bronsttijd valt in 
het midden van de zomer. Het 
mannetje achtervolgt het wijfje 
kriskras door het territorium, tot 
zij hem de gelegenheid geeft om 
te paren. Daarbij bijt hij zich in de 
nek of in de oren van het wijfje 
vast.
Tijdens de paring, die drie minu 
ten tot een uur kan duren, blaffen

beide dieren, soms gromt het 
wijfje alleen.
Vaak voert het wijfje voor de pa 
ring een roldans uit, waarbij ze on 
geveer tien minuten lang afwisse 
lend rechtsom en linksom draait. 
Of dat gedrag tot het parings- 
schema van de das hoort en de pa- 
ringsbereidheid van het wijfje uit 
drukt is niet bekend.
Ook de functie van het blaffen van 
bronstige dassen is nog niet duide 
lijk. Het is een rauw en huilend 
geluid als het klagen van een kind 
dat pijn heeft. Dit “auoo-oog”xlijkt 
wel wat op de doodskreet van een 
dodelijk getroffen das; die 
schreeuw zou zo door merg en 
been gaan, dat een jager die hem 
ooit gehoord heeft, nooit meer op 
dassen schiet (waarom zou hij dat 
overigens ook doen?).

De werken van Canivenc hebben 
aangetoond dat het vrouwtje van 
januari tot maart een “post-par- 
tum oestrus” heeft (oestrus = oe- 
strogeen hormoon, partus — beval 
ling). Natuurlijk bestaan er ook 
uitzonderingen. Daardoor kan ze 
ovulaties in een latere periode 
zoals mei en juni, krijgen. Vooral 
bij jonge wijfjes die nog niet rijp 
zijn bij de eerste periode van de 
voortplanting, is dat het geval. 
Wijfjes die tijdens de post-partum 
oestrus niet bevrucht waren, en 
soms zelfs zwangere diertjes ken 
nen een tweede periode.
Volgens Anhlund speelt dat feno 
meen een belangrijke rol in de so 
ciale organisatie: jonge trekkende 
vrouwtjes worden vlugger in de 
clan toegelaten waar het territo 
riaal gedrag op een maximum ni 
veau is.
Bij het mannetje gaat de spermato- 
genese het hele jaar door, zij het 
wel met een vermindering van de 
testesontwikkeling tijdens het 
begin van de winter en het begin 
van de lente. Tegen het begin van 
de zomer en tegen het einde van 
de herfst is er wel een testesont 
wikkeling. De eerste periode van 
de voortplanting van januari tot 
maart is de belangrijkste omdat ze 
de bevruchting van rijpe vrouwtjes 
toelaat. Een tweede periode van 
mei tot juli laat de bevruchting van 
zogenaamde tweederangswijfjes 
toe.
Na de bevruchting deelt het be 
vruchte ei zich slechts enkele 
keren de eerste vier of vijf maan 
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den en plant zich pas laat in de 
baarmoederwand in. Daar begint 
de eigenlijke ontwikkeling van de 
foetus, die zes tot acht weken 
duurt. In februari of maart worden 
twee tot vijf jongen (gemiddeld 
twee à drie) geboren. Ze zijn onge 
veer twaalf centimeter lang, heb 
ben een staartje van twee centime 
ter en zijn met een wit achtige 
dunne vacht bedekt. Door de 
vacht heen is op de huid de latere 
zwarte tekening al zichtbaar. Na 
vier of vijf weken gaan de ogen 
open. De jongen worden acht tot 
tien weken gezoogd. Na zes à 
negen weken krijgen de jongen al 
voedsel van de moeder. Tussen de 
maaltijden door stoeien de jongen 
zoals alle marterachtigen.

Wanneer de jongen de burcht pre 
cies verlaten is nog niet met zeker 
heid vastgesteld. Waarschijnlijk 
gaat de familie uiteen in september 
of oktober, maar soms blijven en 
kele jongen de hele winter nog bij

het wijfje om na de winterrust uit 
het hol verdreven te worden. Ze 
zijn na twee jaar volgroeid en na 
anderhalf jaar al geslachtsrijp. De 
vrouwtjes zouden al vruchtbaar 
zijn vanaf twaalf tot vijftien maan 
den. Volgens een onderzoek van 
Anhlund, in Zweden, zijn negen 
tig à vijfennegentig procent van de 
vrouwtjes vanaf ongeveer twee 
jaar elk jaar drachtig.
Andere onderzoekers geven sterk 
afwijkende procenten aan: Neal & 
Harrison: tweeëndertig procent, 
Canivenc & Bonnin-Laffargue: 
tachtig procent.
De gemiddelde produktie van een 
populatie zou meer dan dertig pro 
cent jongen per jaar bedragen.

Beheer
Vooral rust en veiligheid zijn van 
het grootste belang voor de be 
scherming van de das. Ook een 
goede kwaliteit van de voedselge- 
bieden is onmisbaar. De uitwisse 

ling tussen deelpopulaties, burch 
ten en groepen van burchten moet 
mogelijk blijven. Er zouden be 
heersplannen opgesteld moeten 
worden met betrekking tot ontwa 
tering, houtwallen en andere vor 
men van grondgebruik. Er zou ook 
meer en beter overleg moeten 
komen tussen beleidsinstanties, 
grondeigenaren, boeren, natuur 
beschermers en jagers.

We zouden kunnen opteren voor 
het beveiligen van de wissels met 
dassenspiegels, poortjes, tunnels 
en op sommige plaatsen zelfs ras 
ters. Een strengere controle op de 
wettelijke bepalingen zou al een 
grote stap in de goede richting zijn.

De das is beschermd en geen en 
kele echte jager zal het in zijn 
hoofd halen om op een das te 
schieten. Waarom zouden we de 
burchten van de das niet wettelijk 
beschermen?

De wilde kat
Klasse: zoogdieren 
Orde: carnivora (roof 
dieren)
Familie: felidae (kat- 
achtigen)
Soort: felis silvestris 
Wilde kat, chat sau 
vage, Wildkatze, wild 
cat

Hoewel sommige verwil 
derde katten sprekend op 
een wilde kat lijken, mogen 
we die twee soorten niet 
verwarren. We moeten 
vooral op de rugstreep, die 
bij de staartbasis hoort te 
stoppen, letten. Typisch voor 
de wilde kat is de lijnteke 
ning op de rug en in de nek 
en de geelwitte vlek aan de 
keel. De zijstrepen springen

niet zo fel in het oog. De 
schouderstrepen vormen een 
boog en hogerop zijn er vier 
à vijf goed waarneembare 
neklijnen en twee wangstre- 
pen. Het lichaam wordt on 
dersteund door vier krach 
tige poten, waarbij de voor 
ste de krachtigste zijn. De 
staart is vrij kort en stomp 
met lange zwarte eindharen. 
De drie duidelijke zwarte 
ringen in de staart zijn steeds 
aanwezig. De blik is echt 
wild. De algemene lichaams- 
kleur is geelgrauw met 
zwakke donkere strepen. De 
lichaamslengte is ongeveer 
tachtig centimeter, de staart 
is ongeveer dertig centimeter 
lang. De schofthoogte is 
vijfendertig à veertig centi 
meter. Een wilde kat weegt 
acht à negen kilogram.

Biotoop
De wilde kat leeft bij voorkeur in 
gemengde bossen en liefst in loof 
bossen, waar lage en hoge begroei 
ing elkaar opvolgen. Er moet vol 
doende water in de nabijheid zijn. 
De aanwezigheid van velden en 
weiden wordt erg op prijs gesteld.

Jongen en voedsel
De paartijd valt rond februari en 
de jongen worden na ongeveer 
dertig dagen geboren in holtes van 
bomen, rotsspleten en ook in 
burchten van de das of in andere 
holen.
De wilde kat leeft vooral in de 
schemering, maar in rustige bioto 
pen treffen we ze ook overdag aan. 
De voedselkeuze van de wilde kat 
is hoofdzakelijk gericht op kleine 
knaagdieren met een duidelijke 
voorkeur voor woelmuizen. Af en 
toe slaat ze ook vogels. Op haar 
menu komen haas en konijn ook 
voor en af en toe waagt ze zich aan
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