Fotovalresultaten in Zedelgem/Oostkamp (West-Vlaanderen) en Kasterlee (Antwerpen)
Behalve in Sinaai en Retie werden dit jaar nog fotovallen ingezet op twee andere locaties:
•

Zedelgem/Oostkamp, natuurreservaat Doeveren (West-Vlaanderen), van 19 juli tot
11 oktober, 2 fotovallen

Deze locatie werd vorige zomer reeds aangedaan, met naast een foto van een steenmarter ook de
beruchte ‘snuitfoto’ als resultaat (zie Marternieuws 1). Omdat de gefotografeerde snuit meer dan
waarschijnlijk wel van een boommarter was, wilden we dit jaar opnieuw proberen om een
boommarter onmiskenbaar in beeld te brengen. Helaas liet de snuiter zich niet meer zien.
Gefotografeerde soorten: steenmarter, vos, damhert, eekhoorn, egel

Steenmarter in het natuurreservaat
Doeveren, 6 augustus 2011 (foto INBO)

Vos in het natuurreservaat Doeveren,
16 september 2011 (foto INBO)

Damherten in het natuurreservaat Doeveren, 19 september 2011 (foto INBO)

•

Kasterlee, natuurreservaat Breeven (Antwerpen), van 7 juli tot 12 oktober, 1
fotoval

Deze locatie ligt vlakbij het Prinsenpark (Retie) en werd dan ook simultaan voorzien van een
fotoval.
Gefotografeerde soorten: ree, huiskat

Ree in het natuurreservaat Breeven,
24 september 2011 (foto INBO)

Huiskat in het natuurreservaat Breeven,
17 september 2011 (foto INBO)

Volgend jaar hopen we opnieuw een aantal nieuwe gebieden aan te boren. De fotovaltechniek heeft
ondertussen de interesse van heel wat mensen gewekt: conservators van natuurgebieden,
zoogdierliefhebbers,.. Fotovallen leveren leuke plaatjes op en het maakt moeilijk waarneembare
dieren zichtbaar waardoor het veel mensen aanspreekt. Wie specifiek op zoek wil gaan naar
boommarters kan best gebruik maken van fruit, zoetigheid (’s zomers, vooral om jongen vast te
stellen) en/of lokstof (jaarrond). Voor sommige lokstoffen is enige terughoudendheid echter
aangewezen. Bij veelvuldig gebruik kan er gewenning optreden waardoor de lokstof niet meer
interessant wordt bevonden, dan wel verstorend zou kunnen werken. Mensen die zelf op zoek
willen gaan naar Vlaamse boommarters verzoeken we dan ook om met ons contact op te nemen.
Dergelijke initiatieven kunnen een zeer welgekomen bijdrage leveren aan het vervolledigen van de
Vlaamse boommarterpuzzel, maar een stroomlijning van de activiteiten is wenselijk om niet naast
elkaar te werken.

