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Boommarternieuws uit Sinaai: jong van Eufrasie doodgereden en zender 
Eufrasie vervangen 

In dit nummer van Marternieuws hebben we helaas ook slecht 
nieuws te melden uit Sinaai. Het enige jong van Eufrasie dit 
jaar werd op 6 juli als verkeersslachtoffer aangetroffen op de 
beruchte Weimanstraat die dwars door het kerngebied van de 
boommarters loopt. Dankzij een fotovalopname op 23 juni 
waarop de keelvlek van het jong duidelijk te zien is, weten we 

met zekerheid dat het om hetzelfde dier gaat. Het kadaver 
was nog vers maar volledig platgereden en gescheurd, alle 
ingewanden waren weg. Het geslacht kon gelukkig wel nog 
bepaald worden tijdens de autopsie door de vondst van het 
baculum (penisbot), dat wordt opgemeten en bijgehouden als 
referentiestaal. De rest van de autopsie beperkte zich gezien 

de toestand van het kadaver tot het nemen van een DNA-

staal. 

 

 

Keelvlekkenpatroon van het verkeersslachtoffer op 06 juli 2012, 
identiek aan dat van het jong van Eufrasie gefotografeerd op 23 juni 
(foto INBO) 



Eufrasie leeft gelukkig wel nog. Op 3 oktober slaagden we er zelfs in om haar oude halsbandzender 

te vervangen door een nieuw exemplaar. Ondertussen heeft Eufrasie de leeftijd van 3,5 jaar 

bereikt. Ze verkeerde  in prima conditie, met bijna een identiek lichaamsgewicht (1085 gr) als op 4 
augustus 2010 bij haar eerste vangst. De vacht ter hoogte van de hals was perfect gaaf, van enige 
irritatie ten gevolge van de halsbandzender is gelukkig geen sprake.  

 

Eufrasie net voor ze een nieuwe zender krijgt, 3 oktober 2012 (foto INBO) 

Na een onderbreking van 18 maanden zullen we haar opnieuw telemetrisch kunnen volgen en als 
we gespaard blijven van materiaalpech kan dit opnieuw een pak informatie opleveren. De nieuwe 
zender heeft een theoretische levensduur van twee jaar. In die periode hopen we nog minstens één 

lokale marter gelijktijdig te zenderen (bijvoorbeeld Germaine of het volwassen mannetje).  

Sinds het vertrek van zendermarter Valère uit zijn ouderlijk territorium dit voorjaar hadden we 
enkel de fotovallen om de lokale boommarters op te volgen. Een adult mannetje en het vrouwelijke 
jong van vorig jaar (Germaine) werden de voorbije zomer nog in de omgeving van de Vettemeers 

vastgesteld.  In de loop van het najaar zullen we nog een zoekactie ondernemen om zendermarter 
Valère op te sporen, het tweedejaarsmannetje dat dit voorjaar het gebied verlaten heeft op zoek 

naar een eigen territorium. De kansen zijn echter groter dat we hem niet vinden dan omgekeerd. 

 

Tweede dode boommarter op enkele maanden tijd én fotovalopname in 

Brugse Houtland 

Na het verkeersslachtoffer in Loppem op 30 april van dit jaar werd er op 12 juni opnieuw een 

verkeersslachtoffer gevonden in de regio. Ditmaal op het grondgebied van Waardamme 
(Oostkamp), vlakbij het natuurgebied Doeveren, waar in 2010 de beruchte snuitfoto werd 
getrokken  (zie marternieuws  1). Het dier werd ingezameld door de gemeentediensten en was nog 
intact en vers (maximum 1 dag dood), enkel de schedel was verbrijzeld door de aanrijding. Het 
was pas na het ophalen van kadavers in het stockeerpunt dat boven water kwam dat dit een 
boommarter was.  

Uit de autopsie bleek dat ook dit exemplaar een volwassen mannetje was. Opvallend was dat de 
twee bovenste hoektanden afgebroken waren, het was echter geen recente breuk veroorzaakt door 

de aanrijding. Hij moet zijn tanden dus letterlijk stuk gebeten hebben op iets… De andere tanden 
vertoonden geen opvallende ouderdomsslijtage. Het was echter wel een seksueel actief mannetje 
(aanwezigheid van vrij sperma), we schatten de leeftijd dan ook op 2 tot maximum 3 jaar. Exacte 

leeftijd kan pas later bepaald worden via onderzoek van tandcoupes. Te beoordelen aan de 
vetreserves en het gewicht (1666 gram) had het dier verder een goede conditie. De kans is dus vrij 
groot dat dit een gevestigde boommarter was.  


