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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tot de oudere en ervaren dieren die we al verschillende jaren kunnen volgen. De vondst van dit
nieuw mannetje is opnieuw een aanwijzing voor de hoge mobiliteit van mannetjes. Firmin kwam ook
pas voor het eerst in beeld als volwassen mannetje in de zomer van 2013, ondanks dat we toen goed
zicht hadden op de aanwezige individuen in het gebied. Firmin heeft er zich sindsdien gevestigd,
vooral het complex rond de Vettemeers was zijn uitvalsbasis maar we konden hem ook af en toe
vaststellen in de Heirnisse. Dankzij de fotovallen hebben we ook zekerheid gekregen dat Firmin de
afgelopen maanden wel degelijk nog aanwezig was in de Vettemeers en nabije omgeving. De zender
van Firmin is dus, na ca. vier maanden gewerkt te hebben, met zekerheid defect.

Firmin in de Vettemeers, 10 september 2014 (foto INBO)

Een bijzonder interessante ontwikkeling was die van het tweedejaarsmannetje dat nog tot in juni van
2014 regelmatig gefotografeerd werd aan de rand van zijn geboortegebied, tevens het territorium
van Firmin. Dit jonge mannetje werd vorig jaar geboren in de Vettemeers als zoon van Germaine (en
kleinzoon van Eufrasie). Om verwarring met jongen van dit jaar te vermijden hebben we besloten om
ook deze marter een naam te geven: Georges (goed herkenbaar aan zijn keelvlekkenpatroon). In
tegenstelling tot het tweedejaarsmannetje Alain (zoon van Madeleine die dit voorjaar sneuvelde op
dispersie in Nederland), leek Georges niet erg gehaast om ver weg te trekken uit zijn geboortegebied.
Toch heeft er zich een duidelijke verschuiving voorgedaan tijdens het voortplantingsseizoen.
Vermoedelijk onder druk van Firmin is hij verhuisd van de Vettemeers naar het complex FondatieHeirnisse. Georges wordt nu regelmatig gefotografeerd tot in de verste uithoeken van de Fondatie:
het gebied van Madeleine en haar nieuwe kroost van dit jaar. Het lijkt er inderdaad op dat hier nog
plaats was voor een mannetje om zich te vestigen, Firmin hebben we immers nooit vastgesteld in de
Fondatie. De situatie kon er voor Georges helemaal anders uitgezien hebben als het nieuwe adulte
mannetje, dat op 13 juni op de weg tussen de Heirnisse en de Fondatie werd doodgereden, in de
voorbije paartijd langer aanwezig was gebleven in het gebied... Toch valt het zeker niet uit te sluiten
dat Georges alsnog wegtrekt uit het gebied.
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Georges in de Fondatie, 10 september 2014 en 25 september 2014 (foto’s INBO)

De gevestigde wijfjes Germaine, Madeleine en Eufrasie (deze laatste intussen ruim 5 jaar oud)
worden nog geregeld gefotografeerd in hun respectievelijke territoria. Het lijkt er echter op dat
Eufrasie dit jaar geen jongen heeft gehad. Ze werd nooit samen met jongen gefotografeerd zoals dat
bij Madeleine wel het geval was (Marternieuws 15) en we konden op foto’s niet uitmaken of ze
zogend was, in tegenstelling tot bij Germaine (Marternieuws 15). De twee jongen die we deze zomer
fotografeerden op de grens van de territoria van Eufrasie en Germaine zullen dus vermoedelijk
jongen van Germaine geweest zijn. Op 7 september fotografeerden we een boommarter met
voorheen onbekende keelvlek in het territorium van Germaine. Waarschijnlijk is dit nog een ander
jong van Germaine. In dat geval heeft Germaine net zoals Madeleine dit jaar minstens drie jongen
grootgebracht.

Eufrasie in de Heirnisse, 18 september. (links), Germaine in de Vettemeers, 5 september. 2014 (rechts) (foto’s
INBO)

Een derde jong van Germaine in de Vettemeers? 7 september 2014 (foto INBO)
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Op 25 september hebben we de (defecte) halsbandzender van Madeleine definitief
verwijderd. We hebben gewacht tot zij haar jongen had grootgebracht om haar terug
te vangen en haar zender te verwijderen. Hier kan je enkele videobeelden van de
vrijlating bekijken en een paar close-ups van Madeleine zonder zender.

Madeleine met zender, 9 september 2014 (foto INBO)

Madeleine tijdens en na verwijderen van de zender (foto’s INBO)

Nu we gestopt zijn met zenderonderzoek en een nieuwe generatie boommarters in Sinaai rondloopt
wordt het steeds moeilijker om blijvend zich te houden op de situatie. Dit najaar zullen we dan ook
de onderzoeksactiviteiten in Sinaai helemaal afronden. In het volgende Marternieuws brengen we
een samenvatting van de belangrijkste resultaten van vier jaar boommarteronderzoek in Sinaai.

Boommarters gefotografeerd in het Drongengoedbos (Oost-Vlaanderen)
Het Drongengoedbos is het grootste boscomplex van Oost-Vlaanderen, halverwege tussen Brugge en
Gent. Het bosgebied ligt dus niet zo ver van de Brugse bossen waar al meermaals boommarters
werden vastgesteld (hoewel hun status er hoogst onduidelijk is). Zoals overal in Vlaanderen geldt ook
voor het Drongengoed dat er bitter weinig bekend is over het historisch voorkomen van de soort.
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