Boommarter gefilmd op de Kalmthoutse Heide
Sam Puls, Christoffel Bonte en Kassiopeia Devriendt registreerden op 21 maart 2012 een
boommarter in de omgeving van de Kalmthoutse Heide met behulp van een fotoval. Het
is ondertussen reeds de zevende waarneming in de regio (aan Belgische zijde) sinds
2005. Ook aan Nederlandse zijde zijn er de laatste jaren diverse waarnemingen en werd
er voortplanting vastgesteld.
Het filmpje kan je bekijken op YouTube:

http://www.youtube.com/watch?v=An94U8BUiQU
Gezocht: nieuwe medewerkers marternetwerk
Op 30 juni 2012 vervalt de huidige vergunning voor vervoer en bijhouden van diverse
diersoorten door onszelf en onze vrijwilligers. Deze vergunning moet om de drie jaar
opnieuw aangevraagd worden. Het is dan ook het ideale moment voor nieuwe kandidaten
om zich aan te bieden. Het marternetwerk bevat nog heel wat medewerkers van het
eerste uur (zij waren er al bij sinds 1998), anderen haakten na verloop van jaren om
diverse en begrijpelijke redenen af. Om het voortbestaan van het netwerk op de lange
termijn te garanderen is het noodzakelijk dat er af toe nieuwe mensen bijkomen.
Mensen die interesse hebben om als koerier of stockeerder mee te werken kunnen zich
nog de volledige maand april aanbieden via marternieuws@inbo.be . Daarna bundelen wij
alle nieuwe kandidaten en dienen de vergunningsaansvraag in bij het Agentschap voor
Natuur en Bos.
Hoe kan je meehelpen?
Er zijn drie manieren om deel uit te maken van het marternetwerk:
IEDEREEN kan meewerken als WAARNEMER: heb je een dode marterachtige gezien?
Contacteer dan een koerier van het marternetwerk. Hiervoor heb je uiteraard geen
vergunning nodig en je komt ook niet op een publieke adressenlijst te staan.
Als KOERIER: Je haalt zelf dieren op en brengt ze naar een stockeerpunt.
Als STOCKEERDER: naast het ophalen van dieren houd je de dieren ook tijdelijk bij in een
diepvriezer. Andere koeriers kunnen dieren bij jou komen deponeren.
Als reguliere koerier of stockeerder sta je met adres en telefoonnummer (GSM-nummer)
op de marternetwerklijst zoals die op onze website terug te vinden is.
http://www.inbo.be/content/page.asp?pid=FAU_ZOO_MAR_NETWERK
Gereden kilometers en elektriciteitsverbruik van een diepvriezer worden desgewenst
vergoed. Wij kunnen zelf een diepvriezer (koffermodel) bezorgen.
Voor een overzicht van wat standaard wordt ingezameld voor het roofdierenonderzoek
verwijzen we naar marternieuws 3.

