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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