Boommarter ingezameld in Dessel (Antwerpen) en autopsieresultaten van
vier Antwerpse boommarters
In de vorige Marternieuws maakten we melding van vijf recente verkeersslachtoffers, vier daarvan
konden ingezameld worden. Korte tijd na het verschijnen van deze nieuwsbrief werd nog een zesde
verkeersslachtoffer opgemerkt en ingezameld, op 10 juli 2014 in Dessel (Mol). Deze boommarter
werd gevonden door Luc Fierens en ingezameld door Herman Berghmans.

Boommarter ingezameld te Dessel, 10 juli 2014 (foto Paul Helsen)

Hieronder geven we de autopsieresultaten van de boommarters van Kapellen, Grobbendonk en
Dessel. Het verkeersslachtoffer uit Sinaai bespreken we afzonderlijk onder ‘Boommarters in Sinaai’.
 Kapellen, 19 juni 2014: volwassen, meerjaars mannetje (gevorderde tandslijtage), donker
exemplaar met lichtgele keelvlek, nagenoeg intact dier. Met 1698 gram wat licht van gewicht en met
relatief beperkte vetreserves, maar heel normaal in het begin van de zomer en bij de aanvang van de
paartijd. In prima conditie te oordelen naar zowel uitwendige als inwendige kenmerken
(vachttoestand, toestand van organen). Duidelijk volop seksueel actief, te oordelen naar de grootte,
het deels ontbreken van de beharing en de afscheiding van het buikklierveld (zie foto) en de
aanwezigheid van vrij sperma in de bijballen. Maaginhoud 16 gram, verdeeld over een bosmuis en
hommelbroed.
 Kapellen, 28 juni 2014: eerstejaars mannetje, drie-vier maanden oud, oranje-gele keelvlek. Zwaar
gehavend dier, met een groot deel van de organen (en ook het baculum) weg, maar te oordelen naar
de vachttoestand in goede conditie. Jeugdvacht, met ook de typische sigaarvormige (niet-ruige)
staart. Nagelnieuw gebit, d.i. zonder enig spoor van slijtage.
 Grobbendonk, 22 juni 2014: volwassen, meerjaars mannetje met gelig-witte keelvlek. Buikholte
gescheurd en veel organen weg of zwaar beschadigd, maar zeker als seksueel actief te beoordelen op
basis van (een stukje van) het buikklierveld, en de aanwezigheid van vrij sperma in één
teruggevonden bijbal. Ook de gevorderde tandslijtage en de ruige staart bevestigen dat het zeker
geen eerstejaarsdier betrof, hoewel de lichaamsvacht een ‘jeugdige’ indruk wekt.
 Dessel, 10 juli 2014: volwassen wijfje, nagenoeg intact dier, oranje-gele keelvlek. Ruige staart,
maar zeer geringe tandslijtage, en geen sporen van dracht (geen placentalittekens, tepels nauwelijks
zichtbaar). Buikklierveld evenwel deels kaal en zeer productief, wellicht in eerste oestrusperiode
maar nog geen gele lichaampjes op de eierstokken noch blastocysten in de baarmoeder (lange
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paartijd, cf. van midden juni tot eind augustus) ; wellicht een tweedejaars dier, met een gewicht van
1216 gram in goede conditie (maar met een opmerkelijk vergrote einddarm). In de maag de resten
van een kers en enkele aalbessen.

Autopsie van vier Vlaamse boommarters (foto INBO) ; links: Kapellen 19 juni, midden-boven: Sinaai 13 juni,
midden onder: Grobbendonk 22 juni, rechts: Kapellen 28

Twee volwassen boommartermannetjes met sterk
productief en gedeeltelijk onbehaard buikklierveld
(foto INBO) ; onder: Sinaai 13 juni, boven: Kapellen 19
juni)

Volwassen boommarterwijfje met sterk productief en
gedeeltelijk onbehaard buikklierveld, Dessel, 10 juli
(foto INBO)

Deze piek in verkeersslachtoffers vindt ten dele zijn (logische) verklaring in het feit dat de vroege
zomer inderdaad ook het begin van de paartijd is: twee van de vier ingezamelde Kempische dieren
waren volwassen mannetjes op vrijersvoeten. Tegelijk rijst daarbij de pertinente vraag of het dan om
lokaal gevestigde dieren gaat, dan wel om mogelijk rondtrekkende opportunisten? In Kapellen
krijgen we via het andere slachtoffer, het eerstejaarsdier van 28 juni, sowieso opnieuw bevestiging
(na vroegere vaststellingen) van lokale vestiging en voortplanting: dergelijk jonge mannetjes
bevinden zich op dat moment van het jaar met zekerheid nog in het ouderlijk territorium. Wellicht
geldt dit analoog voor de beide verkeersslachtoffers van Grobbendonk, waarbij het niet-ingezamelde
dier (16 juni 2014) door de waarnemer als opmerkelijk slank werd beschreven: mogelijk eveneens
een jong, dan wel een volwassen (en gevestigd) wijfje. Zoals in de vorige Marternieuws reeds gesteld,
laat het vinden van twee dieren op nagenoeg dezelfde plaats binnen een korte tijdsspanne op zich
reeds een voortplantingslocatie vermoeden.
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Het meerjarig, territoriumactieve wijfje van Dessel levert dan weer het rechtstreekse bewijs van
lokale vestiging en toekomstige voortplanting. Aldus kunnen we bij deze van twee nieuwe Kempische
voortplantingslocaties spreken, min of meer aansluitend op de eerder gekende (Prinsenpark te Retie,
Lovenhoek te Vorselaar).

Boommarterwaarnemingen in de provincie Antwerpen in de zomer van 2014.
Rode bolletjes: verkeersslachtoffers, blauwe bolletjes: cameravalopnames

Boommarters in Sinaai (Oost-Vlaanderen)
De dode boommarter die op 13 juni 2014 op de Weimanstraat werd ingezameld is intussen ook
geautopseerd. In tegenstelling tot de verwachting bleek dit geen jong maar een volwassen mannetje,
op basis van de tandslijtage reeds enkele jaren oud. Ook dit mannetje was kennelijk op vrijersvoeten:
een productief buikklierveld en vrij sperma in de bijballen. Het dier, met oranje-gele keelvlek en 1738
gram zwaar, had goede vetreserves en verkeerde in prima conditie (hoewel één nier opmerkelijk veel
kleiner was dan normaal). De maag was helemaal gevuld, met een inhoud van 60 gram, en bevatte
vier grote nestjongen van de bosspitsmuis, een winterkoninkje, een jonge (woel)muis, en een stukje
van een jong wild konijn.
Gezien de permanente aanwezigheid van cameravallen is het onwaarschijnlijk dat dit mannetje al
veel langer aanwezig was in het gebied. Mogelijk is dit recent opduiken ook de verklaring waarom hij
zich, als ouder dier, helemaal bij het begin van de paartijd (meteen) liet doodrijden – in tegenstelling
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