Hand-out Dassensporen

Werkgroep Zoogdieren IVN Deventer

Dassensporen
versie 23-09-2010

Deze hand-out is gemaakt ter begeleiding van een
veldexcursie. Doel is het kunnen herkennen en duiden van
dassensporen. Voor meer informatie over de biologie en
ecologie van de das raden wij de volgende boeken aan: De Das Gered! van Jaap Dirkmaat
(lekker leesbaar, Nederlands) en Badger van Timothy Roper (zeer uitgebreid, Engels).
Werkgroep Zoogdieren IVN Deventer
contact: Jeroen Kloppenburg, jeroen@peatfreak.com
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Wissels

Afbeelding 1: wissel door grasland

Afbeelding 2: wissel door het bos met een tak erover (let
op de nagelsporen)

Dassen zijn net schuifelende tanks. Met hun buik schuren ze al snel een duidelijke wissel. In gebieden waar
ze pas net actief zijn ontstaan zo al snel de typerende wissels. Dassenwissels zijn echt duidelijke zichtbare
smalle paadjes. Ze lopen ook onder struiken e.d. door waar reeën niet door komen. Let op nagelsporen op
takken en bomen die over de wissel liggen.
Om de burcht te vinden loop je een stuk mee met de wissel. Loop niet direct op een wissel, dassen ruiken
dat en raken zo onnodig verstoord. Wordt de wissel duidelijker, dan loop je de goede richting op. Naarmate
je dichter bij de burcht komt zijn er meer wissels die aansluiten en meer neusputjes te vinden. Soms kan je
nestmateriaal (droog gras, varens, etc.) vinden naarmate je dichter bij de burcht komt. Zie je geel zand,
bingo!
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Voedsel
Ondanks dat dassen officieel roofdieren zijn worden ze omschreven als opportunistische omnivoren. In ons
land eten ze het liefst regenwormen die ze vanaf ze grond opslurpen. Maar in de herfst eten ze ook fruit en
bessen. Als ze jonge dieren op hun pad tegenkomen zullen ze die zeker niet laten liggen.
In het najaar eten ze ook graag mais. Afgekloven
maïskolven op een fourageerplaats en op de wissel terug
naar de burcht, zijn goede indicatoren dat dassen actief
zijn.
Volg een mestputje een jaar door en je kan door de
seizoenen heen het beschikbare voedsel volgen.
Regenwormen zorgen voor een bruine derrie. Plantaardig
voedsel kan je herkennen door pitten en dat het niet
geheel verteerd door het spijsverteringskanaal komt.
Daardoor kan je b.v. in de herfst nog wel eens half
verteerde maïskorrels in de ontlasting tegenkomen.
Afbeelding 3: afgekloven maïskolf

Afbeelding 4: neusputjes

Een typisch en veelvoorkomend dassenspoor is een zogenaamd neusputje (ook wel snuitputje). Ze graven
een klein gaatje en steken hun neus daarin om te ruiken of er iets eetbaars in de grond zit (regenwormen,
engerlingen, emelten, etc.). Je kan ze nog wel eens verwarren met gaatjes gegraven door konijnen (zgn.
konijnenschraapjes). Echter bij die vind je meestal ook konijnenkeutels. Bovendien is het type locatie
doorgaans anders aangezien dassen naar insecten zoeken en konijnen niet (de precieze functie van
konijnenschraapjes is nog niet bekend).
Dassen zijn erg opportunistisch wat eten betreft, ze scharrelen constant in het rond op zoek naar voedsel.
Op en rond een dassenwissel kun je vaak al veel neusputjes vinden. Zeker in de buurt van de burcht.
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Afbeelding 5: afdruk van een neus in een pijp

Soms kun je in een neusputje de afdruk van de neus zien. Hierboven een foto van het begin van een nieuwe
pijp bij een dassenburcht met de afdruk van een dassenneus.

Burchten
Burchten kunnen worden opgedeeld in drie typen.
Hoofdburchten zijn permanent bewoond en worden
ook gebruikt voor de jongen (dan genaamd
kraamburcht). Bijburchten zijn niet permanent
bewoond, maar tijdelijk door b.v. het aanbod van
seizoensafhankelijk voedsel of verstoring van de
hoofdburcht. Een vluchtpijp is een enkele gang die in
(de wissel naar) het foerageergebied ligt en kan worden
gebruikt in geval van nood.
De locatie van burchten kenmerken zich omdat ze vaak
voldoen aan de volgende kenmerken:
•

beschutting over de burcht (b.v. bomen,
struikgewas, houtwal of heg)

•

nabij een bosrand

•

gelegen op een hoger gedeelte in het landschap

•

tegen een helling, soms ook tussen boomwortels

•

de vorm is niervorming met de platte kant
onderaan

Afbeelding 6: pijp uitkomend in een akker
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In de buurt hoeft geen water aanwezig te zijn. Ze krijgen voldoende water binnen via hun voornaamste
voedsel, de regenworm. Als het lang droog is geweest in de zomer en er lange tijd geen regenwormen
beschikbaar zijn geweest schakelen ze wel eens over op gewassen zoals granen. Dan moeten ze wel de
beschikking hebben over water om dat te kunnen verteren.
Dassenburchten onderscheidden zich van vossenburchten door hun vorm (niervormig). Een das heeft
doorgaans een zogenaamde glijgoot (geul komend vanuit de pijp) die in een bocht loopt. Een vos werpt het
zand in een brede waaier voor de pijp. Ook ruiken vosseburchten door prooiresten onaangenaam. Soms
neemt een vos een oude dassenburcht in gebruik. Door de geur kan je het onderscheid maken. Een vos
gebruikt een burcht slechts voor het werpen van de jongen in het voorjaar.
Je kan d.m.v. een bodemkaart al snel zien of een bos geschikt is voor bewoning door das. Dekzandruggen
zijn populair. Topografische kaarten geven vervolgens duidelijke verhogingen aan die populair zijn. Komen
deze eigenschappen samen in een bosrand nabij akkers dan heb je een potentieel dassenhabitat gevonden.
Loop niet direct op een burcht. Onze geuren verstoren de dassen en het is mogelijk dat ze één of zelfs
meerdere nachten niet naar buiten komen. Veeg eventuele voetsporen van jezelf weer weg. Sporen van
mensen hebben een aantrekkende werking op andere mensen.

Haren
Een typisch dassenhaar is eerst lang
wit, dan een stukje zwart en
uiteindelijk een wit puntje. Je vind ze
bij de pijp. Zodra een das uit zijn
burcht komt schudt hij zich eens
goed uit en verzorgt zijn vacht. Een
andere goede plek om haren te
vinden is bijvoorbeeld waar een
wissel onder het prikkeldraad door
Afbeelding 7: dassenharen
loopt.
Een das heeft geen grijze haren. De schijn dat zijn romp grijs is komt door de haren die aan het eind zwart
zijn met een wit puntje. Op afstand lijkt dat grijs. Heel soms vind je geheel zwarte of witte haren, die komen
van zijn kop. Haren bij een burcht is een goede indicator dat de burcht bewoond is.

Uitwerpselen
Dassen doen doorgaans hun behoefte in een zogenaamd mestputje. Dit is een klein gegraven putje waarin
de behoefte gedaan wordt en verder niet wordt afgedekt. Ze liggen in de directe omgeving van de burcht, in
het territorium en aan de territoriumgrenzen.

Afbeelding 8: mestput in een akker

Afbeelding 9: mestput in het bos
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Aan de territoriumgrens dienen ze tevens als informatiepunt. Vrouwtjes (zeugen) spreiden b.v. hun seksuele
beschikbaarheid ten toon aan mannetjes (beren) in aanliggende territoria.
De mestputjes die ter territorium markeringen dienen liggen op duidelijke grenzen zoals bosranden. Doordat
dassen regelmatig deze mestputjes aflopen ontstaat tussen deze mestputjes een duidelijke wissel.

Prenten

Afbeelding 10: duidelijke prent in de modder

De meeste prenten (pootafdrukken) vind je op de stortberg, het opgeworpen zand bij de uitgang van de
burcht. Andere goede plekken om ze te vinden zijn bij plassen en modderige plekken op bospaden en
wegen. Het is altijd een goed idee bij een boswandeling dergelijke plaatsen even wat aandacht te geven. We
noemen ze niet voor niets sporenvallen!
Moeilijk te herkennen zijn ze niet, het zijn net kleine berenpootjes. De voorpoten hebben erg lange nagels
die vaak duidelijk zichtbaar zijn in de afdruk.
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