Wat zamelen we in?
Voor alle duidelijkheid zetten we hier nog eens op een rijtje wat ingezameld wordt door
de medewerkers van het marternetwerk. De meest recente lijst met medewerkers
(koeriers én stockeerders) kunt u steeds terugvinden op www.inbo.be , zoekterm
‘marternetwerk’.
•

Altijd:
o Alle inheemse marterachtigen: bunzing, steenmarter, boommarter, das,
hermelijn, wezel, (otter). Bijzondere aandacht gewenst voor bunzing
(achteruitgaand), mogelijke boommarters en dassen! Toestand van het
kadaver speelt daarin geen enkele rol.
o Wilde kat (mogelijk in Voeren te verwachten)
o Exoten: wasbeer, wasbeerhond, stinkdier, Amerikaanse nerts,
dwergotter….

•

Tijdelijk:
o Eekhoorn: zie vorige nieuwsbrief

•

Niet:
o

Vossen! Vossen worden niet ingezameld door vrijwilligers omwille van het
risico op vossenlintworm. In het verleden waren enkel boswachters
bevoegd voor de inzameling van vossen en dit over het hele Vlaamse
grondgebied (deze inzameling kaderde in een steekproef voor het
voorkomen van ondermeer vossenlintworm en trichinen). Vrijwilligers
konden dus wel dode vossen melden aan de lokale boswachters die ze
onder een strikt veiligheidsprotocol inzamelden. Deze structurele
inzameling van vossen werd sinds vorig jaar gestaakt en blijft tot nader
bericht opgeschort. Mogelijk wordt zij binnenkort opnieuw opgestart. Hoe
dan ook blijft de bijdrage van de vrijwilliger beperkt tot het eventueel
doorseinen van een vindplaats.
Daarnaast staan wijzelf continu in voor de inzameling van vossen in en
rond het vossenonderzoeksgebied in de Vlaamse Ardennen (regio
Geraardsbergen-Brakel-Zottegem). Deze inzameling kadert in het
onderzoek naar de populatie-ecologie van de vos. Als je in deze regio een
dode vos vindt mag je die rechtstreeks aan ons melden, indien mogelijk
komen wij het dier zelf ophalen.
Tenslotte is het nog steeds mogelijk een geoormerkte vos te vinden
(vossen kunnen in principe meer dan 10 jaar worden). Dergelijke vossen
zijn uiteraard bijzonder waardevol, en komen wij na een seintje, eender
waar onmiddellijk zelf ophalen.

Auteurs: Jan Gouwy, Koen Van Den Berge, Filip Berlengee en Dirk Vansevenant
Contact: marternieuws@inbo.be
© Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2011
Verantwoordelijke uitgever: Jurgen Tack, Kliniekstraat 25, 1070 Brussel

