
Boommarternieuws uit Sinaai 
 
Nadat onze gezenderde marter Valère, zoon van Eufrasie, het territorium van zijn 
moeder had overgenomen gedurende de maanden september-december, en Eufrasie 
verschillende keren werd vastgesteld op ruime afstand in deelgebied de Fondatie (zie 
vorige marternieuws), waren we zeer benieuwd naar de verdere ontwikkelingen in dit 
merkwaardige scenario. Om beter zicht te krijgen op die ontwikkelingen hebben we 
gedurende de winter alles op alles gezet om Eufrasie voor de tweede keer te vangen en 
haar zender te vernieuwen. Helaas, het mocht niet baten, hoewel we enkele keren zeer 
dichtbij geweest zijn. Zo werd Eufrasie effectief in de vallen gefotografeerd, zonder dat 
die afgingen of terwijl ze niet op scherp stonden… Inmiddels zijn de vangstpogingen 
opgeschort, omdat ze nu mogelijk opnieuw jongen zal hebben (vorig jaar werden de 
jongen geboren op 23 maart). 
 
Gelukkig vullen de fotovallen dit gemis enigszins aan. Terwijl de zender van Valère nog 
altijd prima functioneert, wordt Eufrasie onregelmatig gefotografeerd. De resultaten 
hiervan blijven bijzonder boeiend.. 
 
Met de eindejaarsperiode kwam opnieuw een grote verrassing. Uitgerekend op kerstdag 
– een gelegenheid tot verzoening... – verscheen Eufrasie op de voedertafel in de 
Heirnisse, midden in het gebied van Valère. 
 

 
 
Eufrasie op de voedertafel in de Heirnisse, 25 december 2011 (foto INBO) 
 
Op tweede kerstdag zien we Valère op de voedertafel met op de achtergrond de twee 
reflecterende oogjes van Eufrasie (zoals blijkt uit de volledige fotoreeks).  
 



 
 
Valère op de voedertafel in de Heirnisse met in de achtergrond Eufrasie, 26 december 
2011 (foto INBO) 
 
Nog twee dagen later, op 28 december is het opnieuw de beurt aan Eufrasie om zich 
tegoed te doen aan de aangeboden lekkernijen.  
 

 
 
Eufrasie op de voedertafel in de Heirnisse, 28 december 2011 (foto INBO) 
 
De laatste dag van 2011 zien we enkel Valère in beeld verschijnen. Op 2 januari 2012 
zien we Valère – schijnbaar dominant – op de voedertafel met in de achtergrond een 
behoedzaam kegelende Eufrasie.  
 



 
 
Valère op de voedertafel in de Heirnisse met op de achtergrond Eufrasie, 02 januari 2012 
(foto INBO) 
 
Op 11 januari is de hereniging compleet: Eufrasie zit samen met haar zoon op de 
voedertafel.  
 
 

 
 
Valère samen met Eufrasie op de voedertafel in de Heirnisse, 11 januari 2012 (foto 
INBO) 
 
20 januari was de laatste datum waarop we Eufrasie in de Heirnisse konden fotograferen. 
Omdat Eufrasie zich toen opnieuw nabij de voedertafel begaf, besloten we tijdelijk een 
val te zetten bij de voedertafel. Het was echter niet Eufrasie maar Valère die zich voor de 
tweede keer liet vangen op 26 januari, waarbij we hem uiteraard onmiddellijk opnieuw 
de vrijheid gaven. Kort hierna brak de strenge vorstperiode aan waarop de 
vangstpogingen gestaakt werden. Valère nam zijn intrek in één van de grote houtstapels 
in het gebied en bleef gedurende de volledige vorstperiode gebruik maken van dezelfde 
houtstapel. Voordien had hij nog geen gebruik gemaakt van de houtstapels maar toen de 
dooi inzette, bleef hij nog regelmatig terugkeren naar zijn uitverkoren stapel. Af en toe 
zat hij in een andere houtstapel vlakbij. Zijn terreingebruik vertoonde na de vorst voor 
de rest ongeveer hetzelfde patroon als voor de vorst. Toen de Moervaart nog maar net 
ijsvrij was, zwom hij richting Vettemeers, hoewel zijn verblijf daar kort was en hij er zich 
vermoedelijk nog altijd niet ver waagde.. Een favoriete schuilplaats aldaar zijn de kleine 
groepjes dichte fijnsparren die aan de rand van het gebied staan, helemaal tegen de 



Moervaart aan. Eufrasie maakte vorig jaar ook regelmatig gebruik van deze dekking. 
Ondertussen was Eufrasie opnieuw van de radar verdwenen, tot 19 februari, toen ze 
opnieuw gefotografeerd werd in een verre uithoek van deelgebied de Fondatie, in een 
val, die toen helaas niet op scherp stond…  
 

 
 
Eufrasie opnieuw in de Fondatie, 19 februari 2012 (foto INBO) 
 
Op 13 maart raapt Valère een ei uit een vangkooi wat aantoont dat hij zelfs na twee keer 
gevangen te zijn geweest nog altijd geen schrik heeft… 
 

 
 
Valère haalt een ei uit een vangkooi, 12 maart 2012 (foto INBO) 
 



Ondertussen plaatste Geert Braem opnieuw een fotoval in een reservaatperceel nabij de 
Vettemeers. Op 17 maart werd opnieuw een ongezenderde boommarter gefotografeerd. 
Mogelijk is dit de reden waarom Valère zich niet ver waagt in de Vettemeers… 
 

 
 
Ongezenderde boommarter in een reservaatperceel nabij de Vettemeers, 17 maart 2012 
(foto Geert Braem) 
 
Het lijkt er op dat we met de jaarwissel een tijdelijke hereniging van Valère en Eufrasie 
hebben meegemaakt. Nu de periode van jongen grootbrengen is aangebroken voor 
Eufrasie is het nog maar de vraag hoe de ruimte nu verder zal verdeeld worden. Zal 
Valère alsnog zijn geboortegebied verlaten? Zijn leefgebied is momenteel nog steeds 
bijzonder klein voor een mannetje, en aanzienlijk kleiner dan het leefgebied van Eufrasie 
toen haar zender nog werkte. We kijken alvast met spanning uit of we opnieuw een 
nestboom kunnen vinden. 
 


