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Betreft: Advies IN.A.2006. 17 - Vangen van boommarters in bosreservaat de Heirnisse

Beste,

Wat de aanvraag betreft voor het vangen van boommarters in het bosreservaat de Heirnisse wil ik
volgende bemerkingen opwerpen.
Mijn inziens is er geen enkel probleem dat stapels hout eventueel verplaatst zouden worden ten
behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Wel dient hierbij rekening gehouden te worden met de
mogelijke verstoring (weghalen hout uit, frequent gebruik van) de proefvlakken die hier
aanwezig zijn in het kader van de monitoring van bosreservaten.
Waar ik wel meer problemen mee heb is de omschrjving van de doelstelling van het onderzoek.
Een goede omschrijving van de doelstelling ontbreekt, behalve dan het feit om ‘de
biotoopgebruik van de boomarters’ door middel van telemetrie te leren kennen. Is hier niet
voldoende van gekend in het buitenland? Is er daar geen onderzoek naar gedaan in kleine,
versnipperde bosgebieden of betreft de Heirnisse hier een vrij unieke situatie in Europa? Op zijn
minst verwacht ik in de aanvraag een betere formulering wat de doelstelling betreft en waarom
dit specifiek noodzakelijk is in de Heirnisse. Om gegronde, statistisch verantwoorde uitspraken te
kunnen doen moeten immers voldoende gegevens/replicas voorhanden zijn. Gezien de
vermoedelijke (zeer) kleine populatie van de Boommarters in de Heirnisse lijkt me dit niet
evident om voldoende dieren te kunnen vangen en opvolgen.
Een laatste punt betreft de gevoeligheid van verstoring van deze dieren in het bosreservaat. In de
aanvraag wordt er melding gemaakt van halsbandzenders. Het lijkt me goed dat indien
goedgekeurt, enkel deze zenders gebruikt kunnen worden en dat er geen zenders ingeplant
worden in het lichaam van het dier. Dit laatste gebeurt onder verdoving wat de kans op stress veel
groter maakt.

Vermoedelijk herbergt de Heirnisse de enige Vlaamse populatie van deze bedreigde en zeldzame
soort. Is het dan wenselijk om in dit unieke geval hier dieren te vangen met kans op verstoring en
stress bij het dier? Het opvolgen van de gezenderde dieren in het bosreservaat noopt tot
veelvuldig betreden van het bosreservaat met specifieke apparatuur. Het gekende ‘biep biep’ is
dan ook niet uit de lucht. Rust over lange perioden, wat essentieel is voor de boommarter, lijkt
dan ook niet langer verzekerd.

Alles bij elkaar ben ik van mening dat het beter is om niet in te stemmen met de aanvraag tot het
vangen van boommarters in het bosreservaat de Heirnisse.

Geert De Knijf

