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De das: bedreigd en beschermd
ALY VAN EIJK

De herfst begint bij mij al in augustus. Als ik 's morgens over mijn tuinpad naar de schuur loop om de
kipjes te verzorgen, moet ik al door de spinnenwebben heen. Grote, kleine, allerlei soorten. Hier en daar
bungelt nog een verdwaalde druif aan een rank, maar het merendeel is met veel smaak verorberd door
de merels en lijsters. Ze hebben onder oorverdovend gekwetter en geruzie een ware orgie gehad om de
lekkerste vruchten als eerste in te pikken.
Vliegenzwammen
De lijsterbessen, die al vroeg
diep oranje kleurden, zijn al
verdwenen. Rest het gele blad,
dat soms al een beetje bruin
verdord naar beneden dwarrelt.
De paarse callicarpabessen waren binnen een week op, zelfs
de huismussen lieten zich niet
onbetuigd. Op de vale hei met

vliegenzwam

hier en daar nog een paarse
gloed, prijkt het pijpenstrootje.
Tijdens een herfstwandeling
staan de vliegenzwammen bij
bijna iedereen op de eerste
plaats. Want je hoopt natuurlijk nog altijd kabouter Spillebeen een keer tegen te komen.

Cantharellen
Het is een goed paddenstoelenjaar. Door de warme zomer met
overvloedige regenbuien schieten ze ook gelijk als paddenstoelen uit de grond! Vorig
jaar waren er sinds jaren weer
cantharellen. In de vijftiger jaren zijn ze massaal geplukt, tot
de allerkleinste toe. Als kind
wist ik ze ook te vinden. Nu,
na al die jaren zijn ze er weer,
op dezelfde plaatsen, in de bossen, waar ik nu ook nog steeds
kom. De grote sponszwammen
worden door de Oostblokkers
massaal weggeroofd. Ineens
kale beukenstammen... je kunt
nog zien waar de zwammen
gezeten hebben. Jammer, ons
land is klein en heeft geen uitgestrekte bossen waar je da-

genlang kan (ver)dwalen.
Langs de graslanden en de
knisperende rietvelden zie je
de vergane glorie van de distels. De pluizen steken er hier
en daar nog uit, wachtend op
de vogeltjes, die nog een zaadje
meepikken. In de zwarte elzen
de staartmeesjes en de puttertjes die golvend van boom naar
boom zwermen.

’De zwarte kraai

een veel betere vlieger dan de
buizerd. Die doet wel pogingen
om zijn belager(s) aan te vallen
maar de zwarte kraai is gewoonweg te snel voor de buizerd. Daar komt bij dat de snavel van de kraai een geducht
wapen is. Als die niet gelijk gedood wordt, zou hij de buizerd
behoorlijke verwondingen
kunnen toebrengen. Het enige
dat de buizerd dus kan doen is
vluchten.

is in elk geval een

De das

veel betere vlieger
dan de buizerd.’

Erboven zweven de buizerds,
die af en toe weggepest worden
door een stelletje kraaien. Je
zou zeggen: 'Een buizerd kan
toch makkelijke een kraai aan?'
Is het alleen de verregaande
brutaliteit van de kraai, dat ze
toch op de wieken gaan? De
zwarte kraai is in elk geval

Eén van de grootste zoogdieren
in ons land is de das, niet iets
wat je daag'lijks tegenkomt. Dit
jaar, 2015, is het jaar van de
das. Beschermd, want 50 jaar
geleden werd hij nog ernstig
bedreigd in ons land, maar
dankzij een geslaagde reddingsoperatie zijn de aantallen
en de verspreiding flink toegenomen. Bij mij in de omgeving zijn er ook dassenburchten, o.a. op Plantage Willem III,
tussen Elst en Rhenen. Hun
burchten worden generaties
lang gebruikt en kunnen eeu-

dassen

wenoud worden. De burcht
heeft drie tot tien ingangen.
Voor de ingangen liggen vaak
hopen aarde en oud nestmateriaal. Dat zijn varens, droog
gras en bladeren. Het nestmateriaal wordt tussen kin en
voorpoten ingeklemd en achterwaarts de gangen in gebracht. De toiletten zijn ondiepe gegraven putten (latrines)
waar de uitwerpselen worden
achtergelaten. Zo markeren ze
het territorium. Dat is soms
dertig tot vijftig hectare groot.

Nachtdier
De das is een nachtdier, tegen
de schemering kun je hem nog
wel eens spotten. Maar hier in
de bossen mag je tussen zonsondergang en zonsopgang niet
komen. Ik ben het er mee
eens, dan wordt de natuur niet
verstoord. En mochten er stropers zijn, dan kunnen die door
de bevoegde instanties aangepakt worden. De das is een alleseter: regenwormen, insectenlarven maar ook vruchten
en knollen, gras en planten zoals klaver, ook een kikker of
egel versmaden ze niet. Van
een broedende vogel die zijn

nest op de grond heeft, pikt hij
ook een eitje mee. De paartijd
van de das duurt van februari
tot mei, maar daarbuiten vinden ook nog paringen plaats.
De eigenlijke draagtijd duurt
slechts zeven weken, maar
wordt verlengd met drie tot
tien maanden, aangezien de
implantatie van de bevruchte
eicel niet meteen plaatsvindt.
De worp bestaat uit één tot vijf
jongen. Ze zijn dan blind en
roze met een dun grijs vachtje.
Na vijf weken gaan de oogjes
open en na een week of vier tot
zes, breekt het melkgebit door.
Met twaalf weken hebben ze
hun volwassen gebit.

winterslaap houden ze er
niet op na. In de winter wegen ze meer dan in de lente: 7-14 kilogram bij de dames en de heren 9-17 kilo.
In het wild worden dassen
maximaal veertien jaar oud,
in gevangenschap zestien
jaar. Helaas komen er veel
om in het verkeer. Dankzij
de inzet van Stichting Das
en Boom, is er planologisch
voor gezorgd dat er veiliger
gebieden zijn, die op elkaar
aansluiten. De Stichting
vangt nog steeds dassen op.

Ganzen
In het najaar zie en hoor je
overal ganzen. Tot op zeer grote hoogte hoor je ze 's nachts
overkomen. Als er uit het hoge
noorden grote groepen overvliegen in de bekende V-vormen, weet je dat de vorst er aan
komt. De ganzen vliegen namelijk voor de vorstgrens uit.

Stichting Das en Boom
Dan, na acht weken, verlaten
ze voor het eerst de burcht, de
zoogtijd duurt twaalf weken.
Meestal blijven de dassen hun
hele leven bij hun burcht. Af
en toe verlaten mannetjes hun
burcht, om ergens anders hun
geluk te beproeven. Het verschil tussen mannetjes en
vrouwtjes is goed te zien aan
de wat bredere staart die de
vrouwtjes hebben. De schofthoogte is dertig centimeter. Een

Canadese gans

Een van de vreemde 'eenden' in
de bijt is de Grote Canadese
gans. In Noord-Amerika leeft
nog een andere soort, de Hutchins' Canadese gans, ook wel
kleine Canadese gans genoemd,
maar die is in Nederland zéér
zeldzaam. Broeden doet de
Grote Canadese Gans in NoordAmerika: Alaska onder andere.
Het is een makkelijk herkenbare
soort, die veelvuldig in ons
land voorkomt. Het zijn bijna
allemaal afstammelingen van
de ganzen, die hier voor de
jacht zijn uitgezet. Wel is het
zo, dat Canadese ganzen regelmatig met andere ganzen kruisen. Ze broeden bij meren,
moerassen en langs rivieren.
Fourageren doen ze net als de
andere ganzen op de graslanden, maar in de zomer lusten
ze ook graag de zomertarwe. Ze
lijken een beetje op de brandgans en de rotgans.

