Das
Wetenschappelijke naam meles meles
Dit mollige dier is een marterachtige, maar lijkt eigenlijk niet
zo op zijn lenige watervlugge familieleden. En zijn zwart witte
snuit laat hem zelfs wel wat op een beertje lijken.
Wetenschappers hebben hem ook lange tijd bij de beren
ingedeeld, maar dat bleek niet te kloppen.
Uiterlijk
Dassenmannen en vrouwen worden ongeveer even groot, zo'n 75 centimeter. Het
mannetje is wel wat zwaarder dan het vrouwtje. Hij weegt zo'n 14 kilo en het
vrouwtje ongeveer 10. Hun staart kan richting de 20 centimeter gaan en hun
nestjes bestaan meestal uit 3 jongen.
Burchtheren
Dassen leven heel anders dan andere
marterachtigen. De meeste martertjes leven
alleen en zoeken alleen in de paartijd een
man of een vrouw. Dassen wonen met hele
families in zelf gegraven holen onder de
grond. Zo kunnen ze met groepen van wel
zo'n 20 dassen bij elkaar wonen! We noemen
zo'n gangenstelsel met holletjes een burcht.
Wisseldiensten
Net als andere marters gaan de dassen 's nachts op jacht. Ze gebruiken alleen
vooral hun neus en niet hun ogen, want die zijn eigenlijk niet zo best. Hun neus is
des te beter en ze vinden hun weg terug naar huis langs wissels. Dat zijn paadjes
die de dassen zelf hebben gemaakt en met geurtjes hebben gemarkeerd. Dassen
zullen op deze manier dus niet snel verdwalen.

Verkeersslachtoffers
Er is in het verleden veel op dassen gejaagd. Daardoor ging hun aantal in ons land
snel omlaag. Rond 1980 waren er nog maar zo'n 1500 dassen over, terwijl er een
eeuw geleden meer dan 10.000 dassen leefden. In 1947 kwam er een jachtverbod,
maar dat hielp hun aantal nog niet echt omhoog. Dassen waren vaak slachtoffer
van ons steeds drukker wordende verkeer. Nu we ze beter beschermen met
bijvoorbeeld dassentunnels gaat het beter met ze. Ze komen veilig aan de overkant
van wegen. Inmiddels zijn er weer zo'n 4500 dassen in ons land.

