
In Sint-Pieters-Rode werd op 13 juli een dode das waargenomen door
natuurarbeider Benjamin Cazier en vervolgens ingezameld door boswachter Frank
Delbecque, die de eerste vaststellingen deed (cf. bijzonder inzamelprotocol Vlaams-
Brabant, zie Marternieuws 15). Er waren geen verdachte omstandigheden. 

Het vermoeden van een verkeersslachtoffer werd bevestigd via de autopsie: zowel
de schedel, het bekken als de rechtervoor- en rechterachterpoot waren gebroken,
de organen compleet verhakkeld. De das - een wijfje - woog 11,142 kg en was in
goede conditie met onder meer vrij veel onderhuids vet. Te oordelen aan de grootte
van de baarmoeder was dit alvast geen eerstejaarswijfje. Gezien de zeer beperkte
tandslijtage komen we, gerefereerd ten opzichte van februari als geboortemaand,
tot een dier van ca. anderhalf jaar oud: een klassieke disperser. Op de stuit en de
hals waren geen sporen van bijtwonden te vinden, geen aanwijzingen dus voor
sociale interacties kort voor de dood, wat laat veronderstellen dat de dispersie al
een tijd aan de gang kan zijn geweest en het dier dus best mogelijk al een ruime
afstand had afgelegd . Kort voor haar dood had dit jonge wijfje nog een muizennest
gevonden: in de maag bevonden zich restanten van één volwassen muis en één
nestjong.

In Marternieuws 16 (oktober 2014) berichtten we over twee dode wasbeerhonden
die op korte tijd ingezameld werden: één op 5 augustus 2014 in Vorselaar
(Antwerpen) en één op 28 september 2014 in Tielt-Winge. Voor het autopsieverslag
van het exemplaar uit Vorselaar verwijzen we naar Marternieuws 16. Het dier uit
Tielt-Winge lag pas deze zomer op onze autopsietafel.

Over de wasbeerhond uit Tielt-Winge valt helaas niet zo veel te vertellen. Het dier
was platgereden, en in ver gevorderde staat van ontbinding. De schedel was
volledig verbrijzeld en slechts enkele tanden konden worden teruggevonden. Van
ingewanden was al lang geen sprake meer, honderden volgroeide vleesmaden
waren de laatste restjes aan het verorberen op het moment van inzamelen. Veel
dank aan Guy Lorent die het kadaver in deze toestand heeft ingezameld want nu
hebben we toch minstens een DNA-staal. Ook het geslacht en de leeftijd konden we
nog achterhalen: een wijfje, op basis van tandslijtage geen eerstejaarsdier.

Jos Goethuys meldde ons nog de waarneming van een wasbeerhond in het
Walenbos de voorbije maand juli. Het Walenbos bevindt zich niet zo ver van de
vindplaats van het verkeersslachtoffer van vorig jaar. Met ook dassen die mogelijk
in de streek aanwezig zijn (zie vorig item: das ingezameld in Sint-Pieters-Rode)



wordt het dus opletten geblazen bij waarnemingen van dieren met een grijze, ruige
vacht… Zo werd er onlangs nog op een andere locatie (de  A13 in Kwaadmechelen,
Limburg) een mogelijke das gemeld tegen de middenberm van een autostrade.
Ondanks meerdere mensen die het kadaver gezien hebben kon de soort door
niemand met zekerheid bepaald worden. Inzamelen was op deze gevaarlijke locatie
niet aan de orde.

Op 29 juli 2015 zamelde gepensioneerd boswachter René Oyen een dode wasbeer
in langs de Ring rond Brussel, ter hoogte van de voormalige renbaan in het
Zoniënwoud in Groenendaal.

De autopsie wees uit dat het om een gezond maar duidelijk mager (gewicht 2,212
kg) jong ging. In de maag vonden we een grote grijze naaktslak (wellicht Limax
maximus) en een wijngaardslak, in de darmtractus meerdere kersenpitten. Deze
voedselitems duiden er op dat deze jonge wasbeer kennelijk in staat was natuurlijk
voedsel te vinden en te nuttigen – maar dit sluit niet uit dat het om een uit
gevangenschap ontsnapt dier kan gaan. Wasbeerjongen worden in de regel in april
of begin mei geboren, en blijven minstens tot het najaar bij de moeder. Het spenen
vindt zeer geleidelijk plaats, om pas vier maanden na de geboorte helemaal
voltooid te worden. Deze jonge wasbeer zou dus in principe nog melk gedronken
hebben bij de moeder, als aanvulling op het vaste voedsel. Was dit jong verzwakt
geraakt doordat het moederdier mogelijk eerder verongelukte of gedood werd, dan
wel omdat het jong ergens ontsnapte en aldus gescheiden raakte? Als het om een
geboorte in het wild betrof, zouden er in principe meerdere jongen (worpen van 2
tot 6) in de buurt kunnen aanwezig zijn – maar verweesde jongen kunnen ook ver
afdwalen van het moederlijk territorium…




