Natuurpunt Zoogdierenwerkgroep
Heb je de smaak van het bestuderen van zoogdieren te pakken of wil je er meer over
weten? Dan kan je terecht bij de Zoogdierenwerkgroep van Natuurpunt. Die werkgroep
brengt vrijwilligers samen die, ondersteund door professionelen, de inheemse zoogdieren in Vlaanderen bestuderen en beschermen. Daarnaast organiseert de werkgroep ook verschillende activiteiten en uitstappen.
Meer weten? www.zoogdierenwerkgroep.be

WORD LID!

Contact: info@zoogdierenwerkgroep.be
www.zoogdierenwerkgroep.be
Geef je meldingen door via www.waarnemingen.be

Natuurpunt is de grootste natuurvereniging van Vlaanderen met 97.000
gezinnen als lid en beschermt al meer dan 50 jaar planten, dieren en hun
natuurlijke omgeving. En dat is nodig, want onze mooie natuur is
bedreigd. Met jouw steun kunnen we onze natuur verder helpen.
Zo kunnen we er vandaag én in de toekomst meer van genieten.
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ontvang je 4x per jaar
Natuur.blad, ons ledenmagazine boordevol
informatie over de natuur,

Driemaandelijks ledentijdschrift van Natuurpunt

juni | juli | augustus 2015

•

neem je een voordelig
abonnement op onze magazines
Natuur.focus, Natuur.oriolus en het
populair-wetenschappelijke tijdschrift
Zoogdier zodat je op de hoogte blijft
van wat er reilt en zeilt in de
zoogdierenwereld.

Retouradres: Coxiestraat 11
B-2800 Mechelen
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•

download je gratis onze cd
met vogelgeluiden en meer dan
100 wandelkaartjes,

•

kan je hele gezin gratis deelnemen
aan de geleide wandelingen en
fietstochten,

•

geniet je 10% ledenkorting in de
Natuurpunt Winkel (op boeken,
verrekijkers, cadeautjes ...)
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ontvang je de nieuwsbrief van je
lokale afdeling over de natuur in je
buurt,

•

doe je dankzij je lidkaart heel wat
voordelen bij onze partners.

•

help je mee aan de uitbreiding van
het maatschappelijk draagvlak
voor natuur en landschap.

NATUURPUNT
Coxiestraat 11 • 2800 Mechelen • 015-29 72 20
ledenadministratie@natuurpunt.be • www.natuurpunt.be
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Vlaanderen. Vandaag is de das beschermd. En hoewel zijn situatie in Vlaanderen nog

De das
VOETAFDRUK

innemen. Natuurpunt zet zich, samen met andere
natuurbeschermers, in om de terugkeer van de das

•

bossen aan voor eten en beschutting, plaatsen
dassenrasters en -tunnels langs drukke wegen om

•

verkeersslachtoffers voorkomen, beschermen

•

dassenburchten en gaan illegale vervolging tegen.
Denk je een das op het spoor te zijn? Ga dan zeer voorzichtig te werk, want dassen zijn erg
gevoelig aan verstoring. Betreed nooit de burcht en hou je hond aan de leiband. Geef je
waarneming van een das of dassenburcht door via www.waarnemingen.be en help ons
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Kenmerkende
zwart-witte koptekening
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de das beter te beschermen.

3,5-5 cm

Plomp grijskleurig lichaam met korte,
krachtige poten en stevige klauwen
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Gevarieerd landschap met
(soortenrijke) bossen, houtkanten,
heggen en graslanden
Voldoende dekking
Jaarrond voedsel beschikbaar
Verkiest hellende (zand)lemige
grond voor uitgraven burcht
Burchten bij voorkeur in of nabij
bosranden, holle wegen,
begroeide taluds,...
Korte staart
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Hoofdburcht vaak met meedere
toegangen
In omgeving hoofdburcht vaak nog
kleinere nevenburchten en vluchtpijpen
Ingang meestal breder dan hoog en
vlak onderaan (zijwaartse D) i.t.t. vossenburcht (hoger dan breed en ovaal)
Grote hoop uitgegraven aarde voor de
ingang en vaak ook nestmateriaal
(gras, varens,...)
Afdraaiende sleuf voor ingang i.t.t.
vossenburcht (sleuf recht)
Meestal bewoond door familiegroep
(3-6 dieren) of enkelingen (zwervers)
Wissels (20-30 cm breed) verbinden
de burcht met het foerageergebied

Zeer variabel in kleur en textuur (omnivoor)
Diameter 20-25 mm, lengte maximaal 18 cm
Meestal in een mestputje (latrine):
trechtervormig kuiltje, 10-15cm diep
Vaak nabij de burcht, langs bosranden
of op wissels
Fungeert vaak als afbakening van territorium
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Rugharen driekleurig: geelachtig
aan de basis, zilvergrijze punt,
gescheiden door een zwarte band
Stevig, 7-10 cm lang
Losse haren vaak aan prikkeldraden of rond de burcht

Nachtactief

