In de kijker: de boom
D

e boommarter geldt internationaal als een 'keurmerk' voor bossen en boslandschappen met een hoge natuurwaarde. Het gaat zonder twijfel om een van de
zeldzaamste zoogdieren in Vlaa·nderen. Tot voor kort was zelfs nauwelijks bekend of
de soort in Vlaanderen voorkwam. Aan het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
(INBO), wetenschappelijke instelling van de Vlaamse overheid, wordt sinds meerdere
jaren gepoogd hiervan een beter beeld te krijgen.
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