
Na de vondst van twee dode adulte mannetjes in Loppem (Zedelgem) en
Waardamme (Oostkamp) in 2012 en een fotovalopname van een exemplaar in
Zedelgem datzelfde jaar werd het stil rond de boommarters van de Brugse regio.
Cameravallen in Bulskampveld (Beernem) en andere gebieden leverden enkel
beelden op  van steenmarters.

Deze lente werd een nieuwe fotovalsessie opgestart in het Vloethemveld. Dit gebied
- in eigendom van het ANB en gelegen in de gemeenten Zedelgem en Jabbeke -
bestaat uit een voormalig militair domein met heiderelicten en bossen. In 2007
werd er een bosreservaat opgericht. De vorige sessie in het Vloethemveld dateerde
van 2012 en leverde geen boommarter op. Dit jaar werden vier cameravallen
opgesteld verspreid over het gebied.

Daarnaast besloten we om voor het eerst het Wijnendalebos aan te doen. Dit
compacte bos van zo’n 300 hectare bestaat uit een publiek toegankelijk domeinbos,
een bosreservaat en een privégedeelte. Het bos ligt centraal in West-Vlaanderen in
de gemeenten Torhout en Ichtegem,  en is relatief geïsoleerd ten opzichte van
andere grote bossen. Een aantal groendomeinen en kasteelparken in de regio
Torhout vormen de brug tussen de bossen van de Brugse regio en het
Wijnendalebos.

De keuze voor Wijnendalebos was niet toevallig: in 2010 zag Dirk Anseeuw ten
noorden van Ichtegem  een marter met een oranjekleurige bef en opvallende, licht
omrande oren een dreef dwarsen aan de rand van een piepklein bosje. Het
dichtstbijzijnde bos van enige omvang ligt zo’n vier km zuidelijker: het
Wijnendalebos. Het stond al langer op het programma maar dit voorjaar is het er
eindelijk van gekomen: vier fotovallen werden opgesteld in het bosreservaat en het
domeinbos van het ANB.

Op 16 en 22 april fotografeerden we een boommarter op één locatie in het
bosreservaat, en op 10 mei werd op een andere locatie in het publiek toegankelijke
gedeelte opnieuw een boommarter gefotografeerd. Het ANB werkt ook al een
tijdlang met fotovallen in het gebied om de populatie reeën op te volgen. Deze
fotovallen worden geplaatst op reewissels en er wordt geen gebruik gemaakt van
lokstoffen. Nadat dit eerder al foto’s van steenmarters opleverde, liet uiteindelijk
ook een boommarter zich fotograferen op 8 juni. De boommarters waren dit keer
niet bijster geïnteresseerd in onze lokstoffen noch in het aangeboden voedsel, en
het duurde vervolgens tot 2 augustus alvorens er zich opnieuw een volwassen
boommarter liet fotograferen in het bosreservaat. De vijf opnames op vier
verschillende locaties zijn dus gespreid tussen april en augustus, waardoor we wel
kunnen stellen dat er boommarters gevestigd zijn in het Wijnendalebos. Jammer
genoeg hebben we geen jongen voor de lens gekregen en laten de opnames niet



toe om individuen te herkennen. Onder de roofdieren noteerden we verder
steenmarter en vos.

Boommarter in het Wijnendalebos, 16 april 2015 (foto’s INBO)



Boommarter in het Wijnendalebos, 10 mei 2015 (foto’s INBO)

Boommarter in het Wijnendalebos, 8 juni 2015 (foto ANB boswachterij 16 Torhout,
K. Maertens)



Boommarter in het Wijnendalebos, 2 augustus 2015 (foto INBO)

In het Vloethemveld was het op 26 april prijs in het bosreservaat. De boommarter
werd waarschijnlijk aangetrokken door de lokstof, liet het aangeboden voedsel
ongemoeid en liet zich daarna niet meer zien. Zowel op de plaats waar een
boommarter gefotografeerd werd als op andere plaatsen werden wel nog
steenmarters gefotografeerd. Onder de hoefdieren passeerden ree, edelhert en
everzwijn de revue.



Boommarter in het bosreservaat Vloethemveld, 26 april 2015 (foto INBO)

Zopas verscheen een nieuw
INBO-rapport ‘Secundaire intoxicatie bij het gebruik
van rodenticiden – Analyse van leverresiduen bij
bunzing en steenmarter’. Zowel de steenmarters als
de bunzings waren verkeersslachtoffers die via het
marternetwerk van het Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek ingezameld werden tussen 2006 en
2012. In opdracht van Afdeling Operationeel
Waterbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij
(VMM) verricht het INBO reeds geruime tijd
onderzoek rond rattenbestrijding en de
optimalisatie ervan. Ook het onderzoek rond




