INVULFORMULIER CONTROLE DASSENBURCHT

Naam en voornaam sectorverantwoordelijke:...............................................................................................................
Namen van eventuele medewerkers:.............................................................................................................................
Burchtnummer (zie kaart):.............................
Foto’s gemaakt ? : ja / neen (indien ja, graag bijvoegen)
Deelgemeente:................................................
Toponiem:...............................................................................
Datum:......../........../...........
Uur:..............

****************************************************************************
1. Bewoningsstatus
Aantal belopen pijpen: ...................... Aantal onbelopen pijpen:.........................
Sporen: haar / nestmateriaal / wissel / prent / mestput / graafaktiviteit / ...................
Sporen van vos: ja / neen. Zo ja: welke sporen: ......................................................................
Sporen van konijn: ja / neen. Zo ja: welke sporen: ..................................................................
2. Beschrijving van de directe omgeving (meerdere aanduidingen mogelijk)
Struweel hakhout loofbos loofbosrand naaldhout naaldhoutrand gemengd bos
gemengde bosrand
grasland akker laagstamfruit hoogstamfruit haag houtkant
holle weg talud spoortalud andere: ....................................................................................
Beschrijving:...................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Soortensamenstelling vegetatie:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
3. Mogelijke bedreigingen (meerdere aanduidingen mogelijk)
Afval recreatiedruk vergraving

landbouw

kapping

andere:..................

Beschrijving:...................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

OPMERKINGEN controle burchten
•

Het is de bedoeling om de burcht minstens twee maal per jaar te controleren: één
maal in de lente (maart), een tweede maal in het najaar (november). Tip: bomen en
struiken zonder bladeren laten makkelijker controle toe. Frequentere controle mag ook
(bvb 1x/maand), maar te veel betreding moet vermeden worden. De das is namelijk een
kwetsbare, storingsgevoelige en beschermde soort.

•

Er wordt aangeraden om in de voormiddag te controleren. Op die manier is de
mensengeur tegen de avond min of meer verdwenen zodat de (eventueel aanwezige)
das ongestoord de burcht kan verlaten.

•

Na sneeuwval is het steeds aan te raden om de burcht te controleren (bvb 1 of 2 dagen
erna).

•

Vaak zijn de pijpen niet goed meer te zien. Het zoeken naar oneffenheden in het terrein
kan daarbij helpen. Sommige burchten zijn vroeger vergraven geweest door
dassenclubs: in dat geval zijn er vaak grote putten (soms ∅ van meerdere meters) in het
terrein te zien.

•

Betreden van het domein waar de burcht gelegen is, gebeurt steeds met toestemming
van eigenaar of beheerder (bos-, natuur- of jachtwachter).

•

Voor de controle van de burchten worden sectorverantwoordelijken aangeduid. Indien
andere mensen deze burchten willen bekijken, gebeurt dit steeds in afspraak met deze
verantwoordelijke.

•

Indien blijkt dat een burcht (mogelijke) activiteit van das vertoont, wordt dit zo snel
mogelijk aan het RLD gemeld (en dit wordt uiteraard op formulier vermeld). Het is
nuttig om voldoende foto’s te nemen dat kan dienen als bewijsmateriaal. Om verstoring
te vermijden wordt hier geen verdere ruchtbaarheid aan gegeven (zeker niet in pers, ook
niet via bvb natuurstudie-mailnetwerken).

•

Indien de burcht sporen van menselijke verstoring (sluikstort, vergraving, honden, ....)
vertoont, wordt dit op het formulier genoteerd. Het RLD zal, indien nodig, contacten
leggen en het item op de volgende dassenwerkgroep agenderen. Verdere ruchtbaarheid
(bvb pers) zal er in eerste instantie niet aan gegeven worden.

•

Gelieve dit formulier na elke controle ingevuld terug te sturen naar Regionaal
Landschap Dijleland vzw, Naamsesteenweg 573, 3001 Heverlee of via E-mail:
koen.berwaerts@rld.be

