


Dier: Gewone wasbeer

Procyon lotor

Leefgebied: Noord-Amerika 

Voedsel: Insecten, schaaldieren, kikkers, 
vissen, vruchten, bessen, noten, 
granen, aas en eetbaar afval.

Leeftijd: 7 jaar

Gewicht: 3 – 10 kilo

Draagtijd: 2 maanden

Aantal jongen: 4 -5 jongen

Status in het wild: Niet bedreigd



Alle wasberen hebben bandietachtige gezichtsmaskers. 
Hun dichte vacht is grijsbruin en de staart heeft donkere 
ringen. De kleur van de wasbeer is ideaal voor deze 
nachtdieren, waardoor ze als rook kunnen verdwijnen als 
ze worden lastiggevallen. Wasberen zijn uitstekende 
klimmers, maar ook goede zwemmers; ze kunnen echter 
terughoudend zijn om nat te worden, aangezien ze geen 
"waterdichte" vacht hebben.

In totaal zijn er zeven soorten wasberen, waarvan de 
gewone wasbeer uit Noord-Amerika het meest 
uitgebreid aanwezig is op de wereld.  



Wasberen zijn een van de weinige dieren die niet zijn 
beperkt door verstedelijking en menselijke ontwikkeling. 
Ze hebben zich aangepast aan het leven met en in de 
buurt van mensen. Vaak worden ze gezien als een plaag, 
maar wasberen spelen een belangrijke rol voor ons 
ecosysteem door de knaagdierpopulaties waarop ze 
jagen te beheersen. 

Wasberen zijn zeer intelligente en nieuwsgierige dieren. 
Hun superieure behendigheid is niet opgewassen tegen 
combinatiesloten op afvalcontainers of vastgezette 
ramen. Ze zullen alles doen wat in hun vermogen ligt om 
allerlei soorten voedsel te verwerven.



Omdat ze een zeer flexibele soort zijn, zijn wasberen overal te 
vinden waar water beschikbaar is. Ze zijn gevonden in 
moerassen, prairies, bossen en in stedelijke gebieden. 
Wasberen komen van oorsprong uit Noord-Amerika, maar 
leven tegenwoordig ook in Europa. 

Wasberen zoeken holen in holle bomen, rotsspleten en in de 
grond. In stedelijke gebieden zijn schoorstenen, zolders en 
kruipruimtes onder huizen veelvoorkomende holten. In de late 
herfst en vroege winter wordt hun vacht dikker tot een zware 
winterjas en eten ze zoveel als ze kunnen vinden om barre 
weersomstandigheden te overbruggen. In de winter brengen 
wasberen weken in hun holen door zonder te eten. Wasberen 
overwinteren echter niet; ze leven van hun vetreserves en 
kunnen tot 50% van hun lichaamsgewicht verliezen.

Wasberen zijn nachtdieren en zijn overdag zelden actief. Ze 
reizen niet ver van een comfortabel hol. Ze gaan alleen zo ver 
als hun eetlust hen zal brengen. 



Wasberen zijn opportunistische alleseters. Plantaardige 
voedingsmiddelen die de voorkeur hebben, zijn knollen, 
zaden, bessen en noten. Dierlijk voedsel waar wasberen 
zich aan overgeven, zijn onder meer insecten, vissen, 
eieren, aas, kleine zoogdieren, kleine vogels, weekdieren 
en schaaldieren. Het is bekend dat wasberen zich ook 
tegoed doen aan menselijke etensresten en daarvoor 
opzoek gaan in vuilnisbakken. 

Veel van hun maaltijden vinden wasberen in het water. 
Deze nachtelijke verzamelaars gebruiken hun behendige 
poten om rivierkreeften, kikkers en andere waterdieren te 
grijpen. En alles wat op het menu staat, wordt vooraf 
even snel gespoeld in een nabijgelegen waterbron!



De belangrijkste roofdieren van de wasbeer zijn coyotes, 
wolven, grote haviken en zelfs uilen. Wasberen hebben 
de neiging om veilig te blijven voor de meeste roofdieren 
door het grootste deel van de dag in hun hol te blijven. 
Hoewel ze inactief zijn in hun hol, zijn ze constant 
bewust en alert; ze staan bekend als agressief wanneer 
ze worden bedreigd.




