
Boommarters in Retie (Antwerpen): het vervolg… 
 
Na een fotovalopname van een boommarter in de zomer van 2010 (zie Marternieuws 1) en vooral 
de zichtwaarneming van vier boommarterjongen én de vondst van een nestboom in juni 
laatstleden (zie Marternieuws 3), zijn we opnieuw richting Prinsenpark getrokken met een fotoval, 
dit keer om jongen te fotograferen…  
 
De fotoval werd geïnstalleerd op 7 juli, in de onmiddellijke omgeving van de nestboom. Na twee 
maanden stonden er nog altijd geen boommarters op de foto. Dit was voor ons zeer verrassend 
gezien de positieve ervaringen met het fotograferen van jongen in Sinaai. Het gebrek aan foto’s 
van boommarterjongen deed ons nadenken over de mogelijke oorzaken van dit falen. Had de 
plotse inbreng van een ‘vreemd object’ (een voedertafel) de moeder afgeschrikt? Speelde de 
techniek ons parten (we hebben reeds ondervonden dat de prestaties van fotovallen wisselvallig 
worden naarmate de fotoval veroudert)? Werd de locatie enkel gebruikt om jongen groot te 
brengen maar is het geen aantrekkelijk foerageergebied?  
 
Na twee maanden zonder boommarterfoto’s besloten we om een extra fotoval in te zetten op een 
andere locatie in het domein, dit keer zonder voedertafel. De lokstof en het voedsel werden nu 
gewoon op de grond aangebracht. Eén dag na het plaatsen van de fotoval hadden we prijs! Op 8 
september, even na 10 uur ’s avonds verschijnen twee boommarters in beeld. Op de foto waar 
beide marters zichtbaar zijn staat de ene voor de andere gepositioneerd. Het zijn vrij kleine 
exemplaren, vermoedelijk twee wijfjes. 
 

   
 
Twee boommarters in het Prinsenpark, 8 september 2011 (foto’s INBO)  
 
Op 22 september werd op dezelfde locatie een steenmarter gefotografeerd. Let op de zwaardere 
lichaamsbouw, de kortere poten en de keelvlek die doorloopt tot op de voorpoten. Bij gebruik van 
fotovallen met flits heb je het voordeel dat je de kleurverschillen kan beoordelen, bij 
infraroodopnames als deze wordt determinatie een stukje moeilijker en moet je andere kenmerken 
zien te herkennen. Op 12 oktober hebben we de opstelling afgebroken.  
 
 

 
 
Steenmarter in het Prinsenpark, 22 september 2011 (foto INBO) 


