
Vorig jaar werden vijf wasberen ingezameld:  één in Hoeilaart (Vlaams-Brabant), één in Wechelderzande
(Antwerpen) en drie in Schepdaal (Vlaams-Brabant). De resultaten van de autopsies van het wasberenjong uit
Hoeilaart en het volwassen mannetje uit Schepdaal kon u al lezen in Marternieuws 19. Internationaal gaat er de
laatste jaren heel veel aandacht naar de problematiek van potentieel invasieve exoten, onder meer als bedreiging
voor de inheemse biodiversiteit. Ook de wasbeer, een in oorsprong Noord-Amerikaanse soort, behoort tot het lijstje
van ongewenste en zo mogelijk te bestrijden soorten.

Hieronder geven we de bevindingen van de autopsies op de wasbeer uit Wechelderzande (deelgemeente van
Lille) en de andere twee wasberen uit Schepdaal (deelgemeente van Dilbeek).

In Wechelderzande betreft het een verkeerslachtoffer dat in de ochtend van 23 september 2015 op de E34
werd gemeld en ingezameld door boswachter Werner Van Hove. Het was een klein vrouwtje van 3010
gram. Bij wasberen zit nogal wat variatie op gewicht en afmetingen, het gewicht op zich is geen goede
indicatie voor de leeftijdscategorie. De tepels en de baarmoeder waren echter nog zeer klein: duidelijk een
dier dat nog nooit jongen heeft gehad. Tegelijk vertoonde het gebit zo goed als geen slijtage. Wasberen
worden geboren in april-mei en zijn binnen het jaar geslachtsrijp. De jongen kunnen tot de herfst worden
gezoogd maar eten ondertussen ook vast voedsel en lopen dan al een paar maand met hun moeder mee
rond. Op basis van de autopsie kunnen we dus afleiden dat dit een jong van ca. 5 maanden oud was. Het
dier was verder in goede conditie. De maag was helemaal gevuld (wasberen zijn nachtactief en dit
exemplaar werd in de ochtend als verkeerslachtoffer gemeld) met vooral brood (75%), amfibie onbepaald
(15%), Amerikaanse vogelkers-kersen (8%) en wat gras en andere bulk (2%). Dat komt best overeen met
wat je kan verwachten dat een 'wild' exemplaar zoal bijeen scharrelt (in plaats van een jong dat kort
tevoren uit gevangenschap zou ontsnapt zijn). De kans is dus reëel dat het om een lokaal in het wild
geboren dier betreft.

In Schepdaal betreft het twee adulte vrouwtjes die werden gevangen in het kader van exotenbestrijding.
Het eerste vrouwtje werd al in het vroege voorjaar van 2015 gevangen. Ze woog 4202 gram en had
relatief weinig vetreserves, wat normaal is aan het einde van de winter. De maag was leeg afgezien van
wat smurrie. Dit vrouwtje had met zekerheid al jongen gehad, gelet op de vergrote maar geregresseerde
tepels en de vier oudere maar nog duidelijk zichtbare placentalittekens in de baarmoeder. Waarschijnlijk
heeft dit vrouwtje in 2014 jongen gehad. Op de beide eierstokken bevonden zich twee gele lichaampjes
(corpora lutea), duidend op recente eisprongen of het begin van een nieuwe, prille dracht. Wasberen paren
namelijk in februari. Het tweede vrouwtje uit Schepdaal werd in juni 2015 gevangen, enkele weken na de
vangst van het adulte mannetje (Marternieuws 19). Dit vrouwtje woog 4912 gram en had beduidend veel
vetreserves (vooral mesenteraal vet en onderhuids vet). Ze had op het moment van de vangst twee



jongen die nog werden gezoogd, deze jongen werden eveneens gevangen maar niet voor autopsie
overgemaakt. De baarmoeder vertoonde inderdaad twee recente placentalittekens, maar ook vier vage
littekens. De baarmoeder was echter nog klein en vertoonde niet het beeld van een baarmoeder die al
(veel) gedragen heeft. Waarschijnlijk was dit dus haar eerste dracht en werden tijdens de dracht 4
embryo’s geaborteerd.

Zogende wasbeer uit Schepdaal, juni 2015 (foto INBO)


