natuurboekje
van

zomer 2018

HOI!
DE DAS NOEMEN ZE ook wel: de panda van
Nederland. Das en panda zijn natuurlijk heel
verschillend. Maar allebei hebben ze een zwartwitte kop. Allebei zijn het roofdieren. Allebei
zien ze eruit om te aaien en... bij allebei kun je
dat beter niet doen. Het zijn geen knuffeldieren.
De panda kent iedereen. En de das?
In Nederland leven duizenden dassen.
De meeste mensen weten er weinig van.
Ze hebben buiten nog nooit een das zien lopen.
Ja, dassen verstoppen zich goed.
In dit boekje staat van alles over de das. Als je
weet waarop je moet letten, kom je die panda
van Nederland misschien een keer tegen.
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Even mijn vacht schoonmaken!

OVERDAG SLAPEN DASSEN in een hol. Hun hol
heet een burcht en heeft gangen en kamers. Die
hebben de dassen zelf gegraven. Met hun sterke
voorpoten en lange nagels (3 cm!) graven ze als
de beste. Zo’n burcht kan honderden jaren oud
zijn of nog ouder. Als de plek hun bevalt en er
is genoeg eten in de buurt, dan blijven ze er
wonen. Ze repareren hun burcht en breiden hem
uit als dat nodig is. Ze leggen vloerbedekking in
de kamers (mos, gras, blaadjes) en houden de
burcht goed schoon.
In een dassenburcht leven meestal 2 tot 8
dassen. De dassenfamilie kan ook groter zijn.
Soms wel 15 dassen of nog meer.
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MEESTAL KOMEN DASSEN pas uit hun burcht als
het donker wordt. Ze gaan op zoek naar eten.
Onder hun staart zit een geurklier. Daarmee
“stempelen” ze op de grond. Zo geven ze hun
geur af. Die geur betekent: dit is ons gebied, hier
wonen en eten wij. Met hun snuit, soms ook
met hun klauwen, wroeten ze de grond om. Ze
lusten van alles. Torren, slakken, larven van
insecten, muisjes, fruit, eikels, allemaal lekker
voor de das. Regenwormen en graan (bv. mais)
eet de das het meest.
Dassen stempelen ook op elkaars vacht.
Ze herkennen elkaar aan de geur. “Wij zijn
familie en horen bij elkaar.” Vreemde geurtjes
waarschuwen voor gevaar.
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Zo trekt de das een worm uit de grond: heel voorzichtig.

DASSEN ZUL JE OVERDAG niet snel zien. Maar
wel hun sporen! Hier een lijstje met sporen die
je kunt zoeken:
•	De ingang van de burcht ligt vaak in de
helling van een weg of heuvel. Op een rustige
plek bij bos(jes), gras en akkers.
•	De ingang is meer breed dan hoog.
•	Het uitgegraven zand ligt als een waaier voor
de ingang. Vaak met een sleepspoor.
•	Een bol “vloerbedekking” bij de ingang.
•	Hun loopspoor: vijf tenen.
•	Krabboom bij het hol (kale stam).
•	Hun vaste looppaadjes, smal en plat.
•	Een pluk haar aan laag prikkeldraad.
•	Snuitputjes in de grond (omgewoelde grond
waar de das naar eten zocht).
•	Open mestputjes met hun drollen erin.
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Met een dassentunnel kan
een das veilig oversteken.
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OP DASSEN IS VEEL gejaagd. Voor het vlees (om
te eten), voor het vet (als medicijn), ook voor
de haren (voor scheer- en schilderkwasten).
In sommige landen gebeurt dit nog steeds.
In Nederland mag dat niet meer. Er bleef bijna
geen das over! De das is een beschermd dier.
Het is verboden om hem dood te maken.
Ook de burcht is beschermd. Nu zijn er weer
meer dassen. Maar er is nog altijd gevaar. Het
grootste gevaar is het verkeer. Elk jaar meer dan
duizend dode dassen, vooral door auto’s. Ook
verdrinken dassen in kanalen met een steile
oever. Die is dan te steil om weer op de kant
te komen. Dassen kunnen wel 15 jaar worden.
Maar vaak worden ze niet ouder dan een
jaar of vijf.

POST
Hallo Limburgs Landschap,
Mooi boekje over de huiszwaluw. Ik zie vaak
zwaluwen iets uit onze vijver pikken. Een schaatsen
rijdertje of zo. Zwaluwen zijn zó snel. Ze flitsen
voorbij. We hebben geen zwaluwnest in onze tuin.
Ik zie ook in de buurt geen nesten. Waar ze hun nest
hebben, weet ik niet.
Hier een foto van
onze vijver (zonder
zwaluwen dus).
Groetjes van Marco
(Voerendaal)

Hoi,
Mijn vader kocht twee jaar geleden een nep zwaluw
nest. Er zijn geen zwaluwen in gaan broeden.
Nu staat er op internet dat je zo’n nepnest naast
een verlaten zwaluwnest moet hangen. Of naast
broedende zwaluwen. Maar díe hebben we juist niet
in onze tuin. Ons nest hangt er voor niks!!
Jantien (11 jaar)
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Het Limburgs Landschap
Postbus 4301, 5944 ZG Arcen
T 077 - 473 75 75
info@limburgs-landschap.nl
www.limburgs-landschap.nl
Samenstelling en tekst
Ditte Merle
Tekeningen Wil Kroon
Extra natuurboekjes zijn
voor scholen en natuurgroepen
gratis te bestellen bij
Het Limburgs Landschap.

DOE JE MEE? Maak een foto, een tekening of
schrijf ons een verhaal over de das. Wie weet
heb je een dassenspoor gevonden of zelfs een
das gezien! Stuur je inzending vóór 9 augustus
2018 naar Het Limburgs Landschap. Natuurlijk
plaatsen we jullie inzending weer in het
volgende natuurboekje en op onze website.
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DASSEN-WEETJE Van mei tot in de herfst is de
das veel buiten. Vanaf het moment dat de zon
ondergaat tot de zon weer opkomt. Urenlang
zoekt hij eten en vult zijn buikje. In de winter
trekt de das er minder op uit.

