velden of wegen nog een wasbeer te bespeuren. Klaarblijkelijk heeft iemand anders de wasbeer
verplaatst of meegenomen.
In de Gentse deelgemeente Mariakerke liep al enkele maanden een wasbeer rond, op 24 september
werd een val gezet. Op 25 september liet de wasbeer zich vangen, het dier werd overgebracht naar
het VOC van Merelbeke. Intussen had de wasbeer (een mannetje) al een tiental kippen gedood en
zich tegoed gedaan in een perenboom. Het was een tam exemplaar, opnieuw een duidelijk geval van
een wasbeer die rechtstreeks uit gevangenschap afkomstig is – maar er toch maar weer goed in
slaagde zichzelf in het wild te beredderen.

Das ingezameld in Overijse (Vlaams-Brabant)
Op 8 augustus 2014 werd door verschillende mensen langs de E411 in Overijse een dode das gemeld.
Het dier werd net na middernacht – en dus op 9 augustus – ingezameld door boswachter Erik
Bartholomees.
Het betrof een jong wijfje – d.i. heel wellicht geboren in het voorjaar van 2013 – in prima conditie en
met een gewicht van 11,1 kg. Het dier had bij de aanrijding meervoudige breuken opgelopen, o.a.
van het bekken en in de nek, de schedel was verbrijzeld. In de hals noch op de stuit was er enig spoor
van bijtletsel te vinden. De tanden vertoonden nauwelijks slijtage, de eierstokken en de baarmoeder
geen sporen van voortplanting. De maag was bijna leeg, op één pruimensteen en een stukje
regenworm na.
Met deze bevindingen beantwoordt dit dier helemaal aan het profiel van een spontane disperser, bij
dassen vaak tweedejaars wijfjes. De burcht van oorsprong kan aldus op een behoorlijke afstand van
de vindplaats gesitueerd zijn.

West-Vlaamse dassen in beeld op de burcht
In de vorige editie van Marternieuws kon je het verhaal lezen van de ontdekking van
de dassenburcht in het Brugse. Sindsdien heeft het ANB enkele weken een cameraval
geplaatst bij de burcht. Dit leverde mooie opnames op, met ondermeer drie dassen
samen in beeld, twee daarvan zijn zo goed als zeker jongen van dit jaar. De beelden zijn een
bevestiging van wat al kon opgemaakt worden uit de grootte van de burcht en de twee
onafhankelijke zichtwaarnemingen met ruime tussenperiode: het gaat om een langdurige vestiging
van dassen mét voortplanting. De beelden kan je hier bekijken.

Beelden van een nest boommarters op de Kalmthoutse heide
(Antwerpen)
Ook op de Kalmthoutse heide zag een nieuwe generatie boommarters het licht. De
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cameraval van Steven De Saeger registreerde er vier spelende boommarters – d.w.z. minstens drie,
mogelijk vier jongen (d.i. al dan niet samen met hun moeder in beeld). Deze mooie opname willen u
niet onthouden.

Wezel als prooi van slangenarend
De hele zomer konden vogelliefhebbers een pleisterende slangenarend in het Oost-Vlaamse
natuurgebied de Kalkense Meersen bewonderen. Francis Pattyn slaagde er in om een foto te nemen
van de slangenarend met een bijzondere prooi: een wezel!

Slangenarend met wezel als prooi (foto F. Pattyn)

Otter gefilmd in Lubbeek (Vlaams-Brabant)
In talloze Vlaamse natuurgebieden wordt tegenwoordig met cameravallen
gewerkt. Zo ook in het Natuurpuntreservaat Tafelbos in Lubbeek. Vrijwilliger en
beheerder van het gebied Benny l’Homme plaatste een cameraval op een wissel
onder een prikkeldraad. Dit leverde beelden op van onder meer een wezel en… een grote
marterachtige met een lange staart. Helaas was de reactiesnelheid van de cameraval net iets te traag
waardoor er enkel een stuk van het achterlijf en de staart te zien is. De grootte en de vorm van de
staart laat er echter geen twijfel over bestaan: alleen otters zijn voorzien van een dergelijke staart.
De opname werd gemaakt op 10 augustus jongstleden. Afgezien van de bovenloop van een beek die
door het gebied loopt gaat het hier niet om een bijzonder waterrijke omgeving. Waarschijnlijk
hebben we dan ook te maken met een zwerver op zoek naar nieuw leefgebied. Omdat de otter niet
volledig te zien is op de beelden moeten we wel enig voorbehoud maken met betrekking tot de
soort: een ontsnapte Aziatische dwergotter (Aonyx cinereus) kunnen we niet met 100% zekerheid
uitsluiten. Toch achten we de kans veel groter dat het hier wel degelijk om een wilde Europese otter
(Lutra lutra) gaat. Ontsnapte dwergotters uit gevangenschap worden veel sneller opgemerkt omdat
ze een veel minder discreet gedrag hebben. Meestal gaat dit niet onopgemerkt voorbij en vroeg of
laat komt zoiets wel aan het licht. De beelden kan je hier bekijken.
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