Kravaalbos is het derde opmerkelijke boommarterfeit in 2015 nadat we eerder in
WestVlaanderen boommarters fotografeerden in het Wijnendalebos (meerdere foto’s
gespreid over vier maanden) en het Vloethemveld. De recente vondsten van
boommarters op tal van plaatsen in de bosrijke Kempen zijn intussen voor de hand
liggend, maar de aanwezigheid van boommarters in relatief kleine en geïsoleerde
bossen in West en OostVlaanderen is dat veel minder. Het Kravaalbos is slechts 80
ha groot en de regio is niet bepaald bosrijk te noemen. In de omgeving van Aalst zijn
ons ook geen historische gegevens bekend over het voorkomen van boommarter. De
dichtstbijzijnde gekende populatie bevindt zich ten noorden van de Schelde in Sinaai,
op zo’n 27 km in vogelvlucht van het Kravaalbos.
Het lijkt er steeds meer op dat boommarters bezig zijn aan een opmerkelijke
comeback en zich daarbij niet meer beperken tot grote bosgebieden. Intussen is ook
duidelijk geworden dat hun vermogen tot langeafstandsdispersie zeer groot is. De
vondst van zendermarter Alain (Marternieuws 15) bij de Westerscheldetunnel is daar
slechts één voorbeeldje van. We zijn er daarom van overtuigd dat we in de
toekomst boommarters in eender welk bosgebied in Vlaanderen mogen verwachten.
Een oproep tegelijk om bij het werken met fotovallen extra op te letten bij het
beoordelen van marterfoto’s. We zijn steeds bereid om te helpen bij de
determinatie.

Boommarter in het Kravaalbos, 5 november 2015 (foto Timo Vander Veken)

Na drie jaar eindelijk nog eens boommarterbeelden in Doeveren
(Oostkamp/Zedelgem, provincie West‐Vlaanderen)
Na de vondst van een verkeersslachtoffer (seksueel actief mannetje) op 12 juni 2012 vlakbij het
natuurgebied Doeveren en een fotovalopname in hetzelfde gebied op 28 augustus 2012
(Marternieuws 8) werd het stil rond boommarters in de omgeving van het natuurgebied.

Deze zomer kregen we cameravalbeelden van Alexander Hooyberg doorgestuurd. De opname
dateert van 1 augustus 2015. Op het filmpje zien we een zeer donkere marterachtige door het
beeld flitsen. Door de snelheid waarmee de marter zich voortbeweegt zijn er maar weinig
kenmerken goed zichtbaar. Maar we zien wel een lange staart waardoor we andere donkere
marterachtigen van vergelijkbare grootte en met relatief korte staart (bunzing, nerts) kunnen
uitsluiten. Omdat de marter geheel donkerbruin is over het volledige lichaam (geen contrasten)
kunnen we ook steenmarter uitsluiten. Rest enkel boommarter….
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Boommarter gefilmd in Zoersel (provincie Antwerpen)
Na de eerste cameravalopnames voor de regio op grondgebied van de gemeente Oostmalle eerder
in 2015(Marternieuws 19) kon Guy Laurijssens op 8 augustus een nieuwe opname maken iets
verderop in Zoersel. Je kan het filmpje hieronder bekijken:

Boommarter Zoersel 08-08-2015

Marterbunkers tegen marterschade? 
Marternieuws 20

