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Boommarters gefotografeerd in
Vloethemveld en Wijnendalebos (WestVlaanderen)
Het was een tijdje stil rond de boommarters in West-Vlaanderen,
maar daar is verandering in gekomen, zo blijkt uit de beelden van
cameravallen in Vloethemveld en Wijnendalebos.

Meer...

Impact van rattenvergif op populatie
steenmarter en bunzing
INBO onderzocht recent 225 dode bunzings en steenmarters op
restanten van rattenvergif in de lever. Bij 76% werden restanten
aangetroffen, en bij 56% daarvan in een hoeveelheid die de
kansen op overleving hypothekeert. Is er een verband met
de populatie-evolutie van steenmarter en bunzing? Wat zijn de
aanbevelingen voor het gebruik van rattenvergif?

Meer...

Nieuwe lichting dassen in het Brugse
Houtland (West-Vlaanderen)
We plaatsten na een onderbreking opnieuw een cameraval bij een
bekende dassenburcht in het Houtland. Dat bevestigde opnieuw
lokale voortplanting en doet ons besluiten dat er nog meer
bewoonde burchten in de regio moeten zijn.
Meer...
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In memoriam: Paul Vercauteren
Op 4 mei van dit jaar overleed Paul Vercauteren. Sinds de opstart
van het Marternetwerk in 1998 werkte Paul mee als vrijwillig
koerier en stockeerder. We nemen met droefheid afscheid van
een van de pioniers van de natuurbescherming in het Waasland.
Meer...

Boommarternieuws uit de Antwerpse
Kempen
Zowel in de bossen van Oostmalle als op een nieuwe locatie
in het Gewestbos Ravels werden boommarters op cameraval
vastgelegd. In Brasschaat werd een verkeersslachtoffer
ingezameld.
Meer...

Exit boommarter Madeleine (OostVlaanderen)
Op 1 augustus werd een dode boommarter gevonden op de
Weimanstraat tussen de Heirnisse en de Fondatie. Dit 'zogend'
wijfje bleek op de autopsietafel voormalige zendermarter
Madeleine te zijn.
Meer...

Opnieuw een das doodgereden in regio
Zandhoven (Antwerpen)
Op 6 juni zagen een aantal mensen een dode das langs de E34
liggen op de grens Zanhoven-Zoersel-Oelegem. Het dier is helaas
niet aan het INBO bezorgd.
Meer...
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Das ingezameld in Sint-Pieters-Rode
(Vlaams-Brabant)
In Sint-Pieters-Rode werd een dode das aangetroffen. De
autopsie leverde geen aanwijzingen voor lokale
vestiging: waarschijnlijk gaat het hier om een 'disperser'.
Meer...

Autopsieverslag van de wasbeerhond uit
Tielt-Winge (Vlaams-Brabant)
De in oktober van vorig jaar aangetroffen wasbeerhond werd
geautopseerd en blijkt een meerjaars wijfje. In het Walenbos werd
ons een recente zichtwaarneming gemeld.
Meer...

Wasberen ingezameld in Hoeilaart en
Schepdaal (Vlaams-Brabant)
In Hoeilaart werd een wasbeerjong ingezameld. In Schepdaal
werd door de plaatselijke rattenvanger een hele familie wasberen
weggevangen: het mannetje is intussen op onze autopsietafel
beland....
Meer...

Share

Tweet

Copyright © 2015 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Alle rechten voorbehouden.
uitschrijven

pas je instellingen aan

+1

Forward

Na de vondst van twee dode adulte mannetjes in Loppem (Zedelgem) en
Waardamme (Oostkamp) in 2012 en een fotovalopname van een exemplaar in
Zedelgem datzelfde jaar werd het stil rond de boommarters van de Brugse regio.
Cameravallen in Bulskampveld (Beernem) en andere gebieden leverden enkel
beelden op van steenmarters.
Deze lente werd een nieuwe fotovalsessie opgestart in het Vloethemveld. Dit gebied
- in eigendom van het ANB en gelegen in de gemeenten Zedelgem en Jabbeke bestaat uit een voormalig militair domein met heiderelicten en bossen. In 2007
werd er een bosreservaat opgericht. De vorige sessie in het Vloethemveld dateerde
van 2012 en leverde geen boommarter op. Dit jaar werden vier cameravallen
opgesteld verspreid over het gebied.
Daarnaast besloten we om voor het eerst het Wijnendalebos aan te doen. Dit
compacte bos van zo’n 300 hectare bestaat uit een publiek toegankelijk domeinbos,
een bosreservaat en een privégedeelte. Het bos ligt centraal in West-Vlaanderen in
de gemeenten Torhout en Ichtegem, en is relatief geïsoleerd ten opzichte van
andere grote bossen. Een aantal groendomeinen en kasteelparken in de regio
Torhout vormen de brug tussen de bossen van de Brugse regio en het
Wijnendalebos.
De keuze voor Wijnendalebos was niet toevallig: in 2010 zag Dirk Anseeuw ten
noorden van Ichtegem een marter met een oranjekleurige bef en opvallende, licht
omrande oren een dreef dwarsen aan de rand van een piepklein bosje. Het
dichtstbijzijnde bos van enige omvang ligt zo’n vier km zuidelijker: het
Wijnendalebos. Het stond al langer op het programma maar dit voorjaar is het er
eindelijk van gekomen: vier fotovallen werden opgesteld in het bosreservaat en het
domeinbos van het ANB.
Op 16 en 22 april fotografeerden we een boommarter op één locatie in het
bosreservaat, en op 10 mei werd op een andere locatie in het publiek toegankelijke
gedeelte opnieuw een boommarter gefotografeerd. Het ANB werkt ook al een
tijdlang met fotovallen in het gebied om de populatie reeën op te volgen. Deze
fotovallen worden geplaatst op reewissels en er wordt geen gebruik gemaakt van
lokstoffen. Nadat dit eerder al foto’s van steenmarters opleverde, liet uiteindelijk
ook een boommarter zich fotograferen op 8 juni. De boommarters waren dit keer
niet bijster geïnteresseerd in onze lokstoffen noch in het aangeboden voedsel, en
het duurde vervolgens tot 2 augustus alvorens er zich opnieuw een volwassen
boommarter liet fotograferen in het bosreservaat. De vijf opnames op vier
verschillende locaties zijn dus gespreid tussen april en augustus, waardoor we wel
kunnen stellen dat er boommarters gevestigd zijn in het Wijnendalebos. Jammer
genoeg hebben we geen jongen voor de lens gekregen en laten de opnames niet

toe om individuen te herkennen. Onder de roofdieren noteerden we verder
steenmarter en vos.

Boommarter in het Wijnendalebos, 16 april 2015 (foto’s INBO)

Boommarter in het Wijnendalebos, 10 mei 2015 (foto’s INBO)

Boommarter in het Wijnendalebos, 8 juni 2015 (foto ANB boswachterij 16 Torhout,
K. Maertens)

Boommarter in het Wijnendalebos, 2 augustus 2015 (foto INBO)
In het Vloethemveld was het op 26 april prijs in het bosreservaat. De boommarter
werd waarschijnlijk aangetrokken door de lokstof, liet het aangeboden voedsel
ongemoeid en liet zich daarna niet meer zien. Zowel op de plaats waar een
boommarter gefotografeerd werd als op andere plaatsen werden wel nog
steenmarters gefotografeerd. Onder de hoefdieren passeerden ree, edelhert en
everzwijn de revue.

Boommarter in het bosreservaat Vloethemveld, 26 april 2015 (foto INBO)

Zopas verscheen een nieuw
INBO-rapport ‘Secundaire intoxicatie bij het gebruik
van rodenticiden – Analyse van leverresiduen bij
bunzing en steenmarter’. Zowel de steenmarters als
de bunzings waren verkeersslachtoffers die via het
marternetwerk van het Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek ingezameld werden tussen 2006 en
2012. In opdracht van Afdeling Operationeel
Waterbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij
(VMM) verricht het INBO reeds geruime tijd
onderzoek rond rattenbestrijding en de
optimalisatie ervan. Ook het onderzoek rond

secundaire intoxicatie kaderde hier in. We brengen
hieronder duiding bij het onderzoek alsook een
aantal bevindingen en aanbevelingen.
In België worden jaarlijks ongeveer 600 ton
rodenticiden of ‘rattenvergif’ verhandeld. Deze
worden zowel door particuliere en professionele gebruikers gebruikt bij de
bestrijding van meerdere soorten knaagdieren als door de verschillende overheden
die instaan voor de bestrijding van de bruine rat. Met de ontwikkeling van
producten die inwerken op de bloedstolling, de anticoagulantia (AC) rodenticiden, is
de bestrijding sinds de jaren 1950 vooral geëvolueerd naar een chemische
bestrijding. Deze methode leek aanvankelijk zeer succesvol te zullen worden, maar
kende gaandeweg problemen en beperkingen door de ontwikkeling van resistentie
bij (vooral) de bruine rat tegen de toen gebruikte eerste generatie AC-rodenticiden.
Met de ontwikkeling van de tweede generatie producten – die langer in het lichaam
aanwezig blijven en dus toxischer zijn – werd echter ook duidelijk dat roofdieren en
aaseters een verhoogd risico liepen op secundaire intoxicatie.
De populatiestructuur van roofdieren als bunzing en steenmarter wordt gestuurd
door een strikte territorialiteit, gekoppeld aan een duurzame
voedselbeschikbaarheid en grote individuele leefgebieden. In het dichtbevolkte
Vlaanderen, met een ruimtelijke ordening gekenmerkt door lintbebouwing en
verspreide landelijke bewoning, resulteert dit in een algehele overlap van
menselijke bewoning en activiteiten met het fysieke voorkomen van beide
roofdiersoorten. Deze overlapping confronteert de bunzing en de steenmarter
tegelijk ook alom met het gebruik van rodenticiden. Knaagdieren maken een
belangrijke voedselcomponent uit in het menu van beide soorten. Bij analyses van
maaginhouden van zowel steenmarter (599 magen) als bunzing (620 magen)
afkomstig uit Vlaanderen werden bij steenmarter in 34% van de gevallen restanten
van knaagdieren aangetroffen, terwijl dit aandeel bij bunzing oploopt tot 41%
(ongepubliceerde data INBO).
In deze studie werd bij 150 bunzings en 75 steenmarters de aanwezigheid van
residuen van AC in de lever onderzocht. Hierbij werd de aanwezigheid van 8
verschillende AC geanalyseerd. De detectie van de AC gebeurde aan het
toxicologisch laboratorium van de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit
Gent (prof. S. Croubels).
Bij 171 van de 225 dieren (76%) werden sporen van AC teruggevonden in de
levers. Er werd geen relatie gevonden tussen de concentratie van de leverresiduen
en de soort, het seizoen, het geslacht of de leeftijdscategorie. Voor een subset van
volwassen mannelijke bunzings, dood gevonden in de lente, werd evenmin een
significante relatie gevonden tussen de mate van intoxicatie en een reeks
conditievariabelen (lichaamsconditie in functie ontweid gewicht en lengte,
mesenteriaal-, nier- en onderhuids vet) van de ingezamelde dieren.
Bij 96 dieren – d.i. 56% van de specimens met residuen en 43% van alle
onderzochte specimens – werden waarden van meer dan 0,2 µg/g teruggevonden.
Op basis van literatuur kunnen we aannemen dat vanaf deze concentratie de

overlevingskans afneemt en er een verhoogd risico is op sub-lethale effecten en
sterfte door de intoxicatie met AC residuen. Bij verschillende dieren werden
meerdere AC teruggevonden, vooral producten van de tweede generatie – waarvan
een aantal in principe wegens hun hogere toxiciteit enkel binnenshuis mogen
worden gebruikt. Zowel voor bunzing als voor steenmarter was het maximum
aantal teruggevonden AC bij één en hetzelfde dier zes, wijzend op een meervoudige
opname van prooien die gif hadden opgenomen.
Het is niet duidelijk wat het effect van deze secundaire intoxicatie in de praktijk
betekent voor de populatiedynamiek van de onderzochte roofdiersoorten. Bunzing
en steenmarter vertonen de laatste jaren een duidelijke maar tegengestelde
populatietrend: terwijl de steenmarter een spectaculaire comeback heeft
gerealiseerd, blijkt de bunzing steeds zeldzamer te worden. Bij dit laatste ligt
ongetwijfeld een complex van oorzaken aan de basis. Is secundaire intoxicatie bij
de bunzing de spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen eens een
bepaalde drempel (concentratie) wordt overschreden, zonder dat dit gepaard gaat
met een (zichtbare) geleidelijke conditie-afbouw? En weegt, in omgekeerde zin, het
effect van de intoxicatie niet door binnen de dynamiek van de exploderende
steenmarterpopulatie?
Dergelijke cijfers inzake residu-concentraties verplichten in elk geval tot het in
vraag stellen van de huidige manier van het bestrijden van knaagdieren en de
aanpak van de problemen. We raden aan om de focus bij preventieve maatregelen
te leggen. Deze bestaan erin ratten en muizen zowel voedsel als nestplaats
maximaal te ontnemen. Precies deze twee basisnoden zijn belangrijke redenen
waarom deze commensale knaagdieren de omgeving van de mens opzoeken.
Daarnaast kan, als de situatie dit toelaat, overgegaan worden tot mechanische
bestrijding. Hierbij kan echter ook een risico bestaan op nevenvangsten (doden van
niet-doelsoorten), terwijl de techniek in open terrein minder efficiënt is. Chemische
bestrijding zou hoe dan ook veeleer een laatste redmiddel moeten worden.
Als er toch vergif dient gebruikt te worden, komt het er op aan zoveel mogelijk
risico-beperkende maatregelen in te bouwen, zoals deze recent ook werden
opgelijst in een document opgemaakt in opdracht van de Europese Commissie.
Bestrijdingsmiddelen die snel en efficiënt werken en die daarom slechts kort dienen
gebruikt te worden, zullen de kans op en omvang van de risico’s beperken. Het te
gebruiken rodenticide moet daarom effectief zijn tegen de te bestrijden pestsoort,
dit geldt vooral voor huismuizen en resistente bruine ratten. Niet-doelsoorten
zouden maximaal moeten kunnen verhinderd worden tot – ook secundaire –
opname van het gif.
Gezien de resultaten van dit verkennend onderzoek en de aanbevelingen voor de
Europese Commissie, is het aangewezen de problematiek rond secundaire
intoxicatie te blijven monitoren. Daarbij is er een blijvende noodzaak om zowel de
resistentieproblematiek bij ratten als de populatiedynamiek van gevoelige
predatorsoorten nauw op te volgen.
Met bijzondere dank aan de vele vrijwilligers van het Marternetwerk voor hun
jarenlange inzet – zonder wie dit onderzoek niet mogelijk was geweest.

Met veel droefheid melden we het overlijden van Paul Vercauteren op 4 mei 2015.
Paul Vercauteren was vogelringer bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen en conservator van het natuurreservaat de Fondatie van
Boudelo in Sinaai. Hij was één van de pioniers van de natuurbescherming in het
Waasland. Sinds de opstart van het marternetwerk in 1998 werkte Paul ook mee als
vrijwillig koerier en stockeerder.
Paul was als conservator zeer begaan met zijn gebied, hij volgde het
broedvogelbestand van zeer nabij op en het garanderen van de rust voor de
aanwezige fauna lag hem nauw aan het hart. Hij was dan ook dagelijks in zijn
gebied terug te vinden, tijdens ons veldwerk kruisten onze paden talloze keren. De
broedvogels maar vooral ook de boommarters waren het gespreksonderwerp bij
uitstek. Paul heeft ons boommarteronderzoek altijd ten volle gesteund en

gewaardeerd. Meer nog, hij verleende ook actief zijn medewerking.
We hebben dan ook veel te danken aan Paul. Via hem bereikte ons het
eerstejaarsmannetje dat begin juli 2000 op de Weimanstraat in Sinaai werd
doodgereden. Daarmee werd voor het eerst het ontegensprekelijke bewijs geleverd
dat boommarters zich ook in Vlaanderen voortplanten. Een mijlpaal in het Vlaamse
boommarter- en zelfs zoogdieronderzoek! Toen in juli 2004 op diezelfde weg ook
een lacterend vrouwtje werd overreden, trok Paul er op uit met zijn videocamera en
slaagde erin de jongen te filmen in het bosreservaat de Heirnisse. In 2011 kon Paul
schitterende beelden van de gezenderde marter Eufrasie en haar jongen bij de
nestboom maken.
Ons medeleven gaat uit naar zijn familie en naasten.

Ook uit de Antwerpse Kempen is er nieuws van het boommarterfront. Guy
Laurijssens kreeg tweemaal een boommarter voor de lens van zijn cameraval in de
bossen van Oostmalle: op 6 mei en 21 mei 2015.

https://www.youtube.com/watch?v=OsEkAqKnCzM
https://www.youtube.com/watch?v=OC2mwrExcaI

Dit is alweer een ‘nieuwe’ locatie waar boommarters met cameravallen werden
vastgesteld. Toch is de aanwezigheid van boommarter in de bossen van Oostmalle niet
nieuw. Enkele jaren geleden meldde Ilf Jacobs ons de vondst van twee dode
boommarters - op minder dan een jaar tijd - in het begin van de jaren ‘90. De bossen
van Oostmalle worden in het zuiden begrensd door de E34, maar aan de overzijde van de
autosnelweg lopen de bossen gewoon door. Daar werd op 1 september 2013 door JNM
Neteland een eerstejaarsboommarter gefotografeerd met een fotoval in het gebied
Lovenhoek in Vorselaar (Marternieuws 12).

In het Gewestbos Ravels (830 hectare) slaagde het ANB er in om opnieuw een
boommarter voor de lens te krijgen. De vorige opnames in juni en september 2015
(Marternieuws 15 en 16) werden genomen op een andere locatie in het Gewestbos.

Boommarter in het Gewestbos Ravels, 5 augustus 2015 (foto ANB Turnhoutse
Kempen)

Op 1 juli 2015 vond Peter Symens een dode boommarter op de Essensesteenweg
langs het Klein Schietveld in Brasschaat. Via boswachters Harry Thijs en Lucas
Berghmans werd de boommarter naar het stockeerpunt De Vroente in Kalmthout
gebracht.
Het betrof een volwassen, seksueel actief mannetje van 1746 gram. Een eerste
inschatting van de leeftijd op basis van tandslijtage leerde ons dat het geen oud
exemplaar was, maar een tweede- of derdejaars dier (d.i. geboren in het voorjaar
van 2014 of 2013). De maag bevatte 15 gram hommelbroed, een door
boommarters frequent aangeboorde voedselbron.

Boommarter ingezameld op 1 juli 2015 in Brasschaat (foto peter Symens)

Op de vroege ochtend van 1 augustus 2015 vond INBO collega Joris Everaert een
dode boommarter op de Weimanstraat tussen de Heirnisse en de Fondatie. Bij de
vondst vielen de gezwollen tepels onmiddellijk op: een ‘zogend’ wijfje. Op 1
augustus zijn de jongen echter al lang gespeend en voldoende in staat om zichzelf
te beredderen. De boommarter werd ingezameld en op de autopsietafel werd
duidelijk dat het de voormalige zendermarter Madeleine betrof.
Het verhaal van Madeleine eindigt dus op 1 augustus 2015. We hebben haar voor
het eerst gevangen en gezenderd in de Fondatie op 8 november 2012, als jong
wijfje dat nog geen jongen had gehad (haar exacte leeftijd zullen we in de loop van
het najaar bepalen). In 2013 bracht Madeleine twee jongen groot in de Fondatie.
Eén daarvan was zendermarter Alain die in het voorjaar van 2014 sneuvelde op
dispersie in Zeeland. In 2014 werd de (tweede) zender van Madeleine verwijderd
maar dankzij een extra jaartje opvolging met fotovallen wisten we dat ze dat jaar
minstens drie en mogelijk vier jongen had grootgebracht. Begin dit jaar werden alle
fotovallen verwijderd uit het gebied waardoor we geen zicht meer hebben op de
nesten en de sociale organisatie van de lokale boommarters.

Madeleine woog op het moment van haar dood 1172 gram en was in goede conditie
(vrij veel onderhuids vet). Ter vergelijking : bij haar eerste vangst, in november
2012 woog ze 994 gram, bij haar tweede vangst in februari 2014 1030 gram en bij
haar derde vangst (het verwijderen van haar zender) 1054 gram. De maag was
leeg. Dat ze dit jaar opnieuw een nest jongen had grootgebracht - zoals kon
vermoed op basis van de gezwollen tepels - werd bevestigd door de vondst van
twee placentalittekens op de baarmoeder. Madeleine heeft in haar leven dus
minstens zeven jongen op de wereld gezet (2 in 2013, 3-4 in 2014 en 2 in 2015).
Zonder dit verkeersongeluk kon ze gerust nog enkele (vele?) jaren langer geleefd
hebben. Eufrasie liep vorige winter op (vermoedelijk) vijfjarige leeftijd nog steeds
gezond en wel rond in de Heirnisse.
Dat de Weimanstraat in Sinaai een hoge tol eist onder de lokale boommarters is
een vaststaand feit. Madeleine is de zesde (!) boommarter die werd ingezameld op
een traject van slechts enkele honderden meters. We hebben intussen uit goede
bron vernomen dat de sinds enkele jaren geplande werkzaamheden om de straat
voor zowel mens als dier veiliger te maken (aanleg van fietspad en meerdere
verkeersdrempels om de snelheid af te remmen) binnenkort zullen aangevat
worden.

Madeleine op de autopsietafel (foto INBO)

Op zaterdag 6 juni werd er langs de E34 op de grens Zandhoven-Zoersel-Oelegem
door vier onafhankelijke waarnemers een dode das gezien. Het ging om een intact
vers dier dat op de pechstrook tegen het rechterrijvak lag en waarvan de
kenmerken goed zichtbaar waren zodat verwarring met bv. een wasbeer of
wasbeerhond kon worden uitgesloten. De waarneming werd ingevoerd op
waarnemingen.be maar de das kon die dag helaas niet worden ingezameld door het
marternetwerk. De dag nadien werd de das door niemand nog geregistreerd op
waarneming.be. De maandagochtend bleek het dier ook effectief niet meer te
vinden te zijn: kennelijk al meegenomen of verwijderd door onbekenden.
Dit was zeker niet de eerste das die in de regio Zandhoven werd gevonden. Op 24
september 2009 werd in Zandhoven zelf een eerstejaarsvrouwtje ingezameld met
zeer recente bijtwonden. De verse bijtwonden impliceren dat er kort voor de dood
nog sociale interacties met andere dassen waren. Op enkele dagen tijd kon deze
das nog geen grote afstanden (d.i. vanaf de ons bekende bewoonde burchtlocaties)
afgelegd hebben. Dit dier was dus wellicht afkomstig van een lokaal bezette burcht
met meerdere dieren. Op 4 september 2008 was er ook al een verkeersslachtoffer
in diezelfde omgeving (ook dit exemplaar werd helaas niet ingezameld), en in 2001
werd de eerste das aldaar ingezameld.
Iets verderop maar zeker ook vermeldenswaard is de inzameling van een mannetje
van twee jaar oud (een categorie die zelden als verre disperser wordt
waargenomen) op 6 april 2010 in Oostmalle, ook dit dier had heel recente en zware
bijtwonden op hals en stuit. Ook hier geldt dat, net zoals in Zandhoven een paar
maand eerder, de tijd tussen sociale interacties en dood zeer kort moet geweest
zijn, te kort om van ver te komen. Op 23 november 2010 zou in diezelfde omgeving
nog een das gesneuveld zijn, helaas werd ook dit exemplaar niet ingezameld.
In de provincie Antwerpen werden sinds de opstart van het marternetwerk al 12
dassen ingezameld, we registreerden 19 meldingen van verkeersslachtoffers en
daarnaast nog een handvol betrouwbare zichtwaarnemingen en andere
waarnemingen. De meerderheid van die gevallen situeren zich ten noorden van het
Albertkanaal.
Gelet op de ervaring in het Brugse, waarbij gevestigde dassen jarenlang over het
hoofd werden gezien, achten we de kans dan ook zeer reëel dat er ook in de
provincie Antwerpen bezette dassenburchten te vinden zijn.
Ook bij onze noorderburen deed men in de afgelopen jaren verrassende
ontdekkingen. Zo werd het uiterste westen van de provincie Noord-Brabant - tegen
de grens met Zeeland en op tientallen kilometers van de populatie in centraal
Noord-Brabant - een bewoonde dassenburcht ontdekt.

In Sint-Pieters-Rode werd op 13 juli een dode das waargenomen door
natuurarbeider Benjamin Cazier en vervolgens ingezameld door boswachter Frank
Delbecque, die de eerste vaststellingen deed (cf. bijzonder inzamelprotocol VlaamsBrabant, zie Marternieuws 15). Er waren geen verdachte omstandigheden.
Het vermoeden van een verkeersslachtoffer werd bevestigd via de autopsie: zowel
de schedel, het bekken als de rechtervoor- en rechterachterpoot waren gebroken,
de organen compleet verhakkeld. De das - een wijfje - woog 11,142 kg en was in
goede conditie met onder meer vrij veel onderhuids vet. Te oordelen aan de grootte
van de baarmoeder was dit alvast geen eerstejaarswijfje. Gezien de zeer beperkte
tandslijtage komen we, gerefereerd ten opzichte van februari als geboortemaand,
tot een dier van ca. anderhalf jaar oud: een klassieke disperser. Op de stuit en de
hals waren geen sporen van bijtwonden te vinden, geen aanwijzingen dus voor
sociale interacties kort voor de dood, wat laat veronderstellen dat de dispersie al
een tijd aan de gang kan zijn geweest en het dier dus best mogelijk al een ruime
afstand had afgelegd . Kort voor haar dood had dit jonge wijfje nog een muizennest
gevonden: in de maag bevonden zich restanten van één volwassen muis en één
nestjong.

In Marternieuws 16 (oktober 2014) berichtten we over twee dode wasbeerhonden
die op korte tijd ingezameld werden: één op 5 augustus 2014 in Vorselaar
(Antwerpen) en één op 28 september 2014 in Tielt-Winge. Voor het autopsieverslag
van het exemplaar uit Vorselaar verwijzen we naar Marternieuws 16. Het dier uit
Tielt-Winge lag pas deze zomer op onze autopsietafel.
Over de wasbeerhond uit Tielt-Winge valt helaas niet zo veel te vertellen. Het dier
was platgereden, en in ver gevorderde staat van ontbinding. De schedel was
volledig verbrijzeld en slechts enkele tanden konden worden teruggevonden. Van
ingewanden was al lang geen sprake meer, honderden volgroeide vleesmaden
waren de laatste restjes aan het verorberen op het moment van inzamelen. Veel
dank aan Guy Lorent die het kadaver in deze toestand heeft ingezameld want nu
hebben we toch minstens een DNA-staal. Ook het geslacht en de leeftijd konden we
nog achterhalen: een wijfje, op basis van tandslijtage geen eerstejaarsdier.
Jos Goethuys meldde ons nog de waarneming van een wasbeerhond in het
Walenbos de voorbije maand juli. Het Walenbos bevindt zich niet zo ver van de
vindplaats van het verkeersslachtoffer van vorig jaar. Met ook dassen die mogelijk
in de streek aanwezig zijn (zie vorig item: das ingezameld in Sint-Pieters-Rode)

wordt het dus opletten geblazen bij waarnemingen van dieren met een grijze, ruige
vacht… Zo werd er onlangs nog op een andere locatie (de A13 in Kwaadmechelen,
Limburg) een mogelijke das gemeld tegen de middenberm van een autostrade.
Ondanks meerdere mensen die het kadaver gezien hebben kon de soort door
niemand met zekerheid bepaald worden. Inzamelen was op deze gevaarlijke locatie
niet aan de orde.

Op 29 juli 2015 zamelde gepensioneerd boswachter René Oyen een dode wasbeer
in langs de Ring rond Brussel, ter hoogte van de voormalige renbaan in het
Zoniënwoud in Groenendaal.
De autopsie wees uit dat het om een gezond maar duidelijk mager (gewicht 2,212
kg) jong ging. In de maag vonden we een grote grijze naaktslak (wellicht Limax
maximus) en een wijngaardslak, in de darmtractus meerdere kersenpitten. Deze
voedselitems duiden er op dat deze jonge wasbeer kennelijk in staat was natuurlijk
voedsel te vinden en te nuttigen – maar dit sluit niet uit dat het om een uit
gevangenschap ontsnapt dier kan gaan. Wasbeerjongen worden in de regel in april
of begin mei geboren, en blijven minstens tot het najaar bij de moeder. Het spenen
vindt zeer geleidelijk plaats, om pas vier maanden na de geboorte helemaal
voltooid te worden. Deze jonge wasbeer zou dus in principe nog melk gedronken
hebben bij de moeder, als aanvulling op het vaste voedsel. Was dit jong verzwakt
geraakt doordat het moederdier mogelijk eerder verongelukte of gedood werd, dan
wel omdat het jong ergens ontsnapte en aldus gescheiden raakte? Als het om een
geboorte in het wild betrof, zouden er in principe meerdere jongen (worpen van 2
tot 6) in de buurt kunnen aanwezig zijn – maar verweesde jongen kunnen ook ver
afdwalen van het moederlijk territorium…

Wasbeer begin juni 2015 gevangen in Schepdaal (bovenaan) en wasbeer
ingezameld op 29 juni 2015 in Hoeilaart (onderaan) (foto INBO)

In Schepdaal (Dilbeek) werd in juni van dit jaar een hele familie wasberen
weggevangen door de plaatselijke rattenvanger. De eerste week van juni werd een
mannetje gevangen en drie weken later een moeder met twee jongen. De
vangstpogingen werden aangevat nadat er sporen werden aangetroffen langs een
beek en buurtbewoners melding maakten van hun waarneming van twee
wasbeerjongen in een boom.
Het mannetje hebben we intussen al geautopseerd. Het betreft een vrij klein
exemplaar. Het gewicht lag met 4,118 kg aan de lage kant, maar dat kan bij
wasberen heel sterk variëren: van 3,5 tot 11 kg. Te oordelen aan de beperkte
tandslijtage en de nog niet vergroeide schedelnaden gaat het om een volwassen
maar nog jong mannetje, een tweedejaars dier (ca. 14-15 maanden). Wasberen
worden pas in hun derde jaar volledig volwassen. Of dit dier de vader van de
jongen kan zijn, is twijfelachtig gezien de paartijd in februari valt en
eerstejaarsdieren in de regel nog niet seksueel actief zouden zijn. In dat geval zou
er dus nog minstens een ander, ouder mannetje in de buurt moeten leven.

Het feit dat hier meerdere dieren in eenzelfde gebied voorkwamen, waaronder een
moederdier met jongen, doet de waarschijnlijkheid toenemen – behoudens een
meervoudige lokale ontsnapping – dat de wasbeer zich ook in Vlaanderen in het
wild voortplant. Tot op heden waren daar nauwelijks concrete aanwijzingen voor.
In Wallonië, en dan vooral ten zuiden van de Samber-Maas-lijn is vestiging en
voortplanting in het wild al meerdere jaren het geval. Of het in Vlaanderen om het
resultaat van een voortschrijdende areaaluitbreiding gaat dan wel om succesvolle
vestiging van lokaal ontsnapte dieren, is niet duidelijk. Zoals we eerder stelden
(Carnivore exoten in Vlaanderen: areaaluitbreiding of telkens nieuwe input? in
Zoogdier 2008), zal de combinatie van beide processen – spontane
areaaluitbreiding en herhaalde lokale input vanuit gevangenschap – de vestiging
van de wasbeer in Vlaanderen wellicht onvermijdelijk maken.

Schedel van het tweedejaarsmannetje wasbeer uit Schepdaal (onderaan) versus
schedel van een oudere wasbeer (bovenaan). Bemerk de niet vergroeide
schedelnaden bij het jonge mannetje (foto INBO). De opvallende schedelkam bij
het volwassen exemplaar ontwikkelt zich niet bij elke wasbeer en is geen soort- of
leeftijdsonderscheidend kenmerk.

