Welkom Das in werkingsgebied
Natuurpunt Velpe-Mene
De das is een marterachtige en één van onze grootste zoogdieren.
Tot de jaren ‘60 kwam hij in de leemstreek van Zuid-Oost-Brabant
nog vrij frequent voor. In het begin van de jaren ‘70 waren nog
enkele burchten bewoond maar de hardnekkige bestrijding en
verstoring door de jagerij in combinatie met een vorderende
versnippering en verdwijning van het leefgebied deden hem
letterlijk de das om. Een kleinschalig herintroductieproject in het
Meerdaalwoud in de jaren ‘80 was daardoor ook weinig succesvol.
Daarna werd het pijnlijk stil omtrent dit schitterende dier. Toch
is het nooit een verhaal in puur zwart-wit geweest: door vage
meldingen van bewoonde burchten die zelden bevestigd konden
worden en door enkele vondsten van doodgereden dassen bleef
onze hoop op terugkeer toch op een laag pitje sudderen.
Gelukkig is de visie omtrent de terugkeer van meer en grotere
natuur in onze streek intussen sterk veranderd. En dat is
trouwens niet enkel zo in Vlaanderen. In West-Europa groeit de
publieke belangstelling en sympathie voor de terugkeer van grote
zoogdieren zoals wolven lynxen, bevers, bizons en beren enorm!
Inmiddels is de das ook uitgegroeid tot een waar symbool, een
beetje onze eigen panda en de mascotte voor nieuwe kansen voor
grote zoogdieren in onze streek.
De laatste jaren kwam heel wat extra leefgebied tot stand
onder de vorm van beheerde natuur.gebieden. Ook de
beheersovereenkomsten met lokale landbouwers brachten
vernieuwde steun aan akkervogels, reeën, vossen, hazen, ja
zelfs everzwijnen (ook een spectaculaire terugkeer!). In de
ruilverkavelingen Hoegaarden, Vissenaken en hopelijk weldra
Willebringen wordt onder onze impuls gewerkt aan de versterking
van verbindende landschapselementen tussen de natuurgebieden.
Die zorgen ervoor dat dieren zich veiliger en sneller kunnen
verplaatsen in ons dichtbevolkt landschap. Er was dus wel wat
verandering nodig om de das tot terugkeer te bewegen: hij is
immers tamelijk kieskeurig en kiest steevast voor een ecologisch
kwalitatief landschap. Intussen was de dassenpopulatie in de
Zuid-Limburgse leemstreek gestaag verder aangegroeid en in ZuidWaals-Brabant hield ze stand. Het bleef echter afwachten...
Tot dat ene magische moment: Jorg Lambrechts liet weten dat hij
bij het bezoek aan één van onze natuur.gebieden een bewoonde
burcht mét recente sporen van een das gevonden had. Om
zekerheid te krijgen werden enkele cameravallen geplaatst door

“Onze” das, twee fragmenten uit filmpjes van de cameraval.

een team met Frans De Schamphelaere en Iwan Lewylle. Dit
leverde al gauw mooi beeldmateriaal op van een sympathieke das
die zichtbaar opgetogen was over zijn nieuwe thuis.
Om dit mooie verhaal te besluiten: dassen leren ons veel over de
omgeving waarin wij leven en hoe wij omgaan met de natuur die
ons omgeeft. Dat ze terugkeren naar onze streek mogen we dus
gerust als een compliment beschouwen en een opsteker voor al de
geleverde inspanningen!
De concrete plaats wordt omwille van beschermingsredenen
volledig geheim gehouden en hierover zal niet gecommuniceerd
worden.
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