
Boommarter ingezameld op 1 juli 2015 in Brasschaat (foto peter Symens)

Op de vroege ochtend van 1 augustus 2015 vond INBO collega Joris Everaert een
dode boommarter op de Weimanstraat tussen de Heirnisse en de Fondatie. Bij de
vondst vielen de gezwollen tepels onmiddellijk op: een ‘zogend’ wijfje. Op 1
augustus zijn de jongen echter al lang gespeend en voldoende in staat om zichzelf
te beredderen. De boommarter werd ingezameld en op de autopsietafel werd
duidelijk dat het de voormalige zendermarter Madeleine betrof.

Het verhaal van Madeleine eindigt dus op 1 augustus 2015. We hebben haar voor
het eerst gevangen en gezenderd in de Fondatie op 8 november 2012, als jong
wijfje dat nog geen jongen had gehad (haar exacte leeftijd zullen we in de loop van
het najaar bepalen). In 2013 bracht Madeleine twee jongen groot in de Fondatie.
Eén daarvan was zendermarter Alain die in het voorjaar van 2014 sneuvelde op
dispersie in Zeeland. In 2014 werd de (tweede) zender van Madeleine verwijderd
maar dankzij een extra jaartje opvolging met fotovallen wisten we dat ze dat jaar
minstens drie en mogelijk vier jongen had grootgebracht. Begin dit jaar werden alle
fotovallen verwijderd uit het gebied waardoor we geen zicht meer hebben op de
nesten en de sociale organisatie van de lokale boommarters.



Madeleine woog op het moment van haar dood 1172 gram en was in goede conditie
(vrij veel onderhuids vet). Ter vergelijking : bij haar eerste vangst, in november
2012 woog ze 994 gram, bij haar tweede vangst in februari 2014 1030 gram en bij
haar derde vangst (het verwijderen van haar zender) 1054 gram. De maag was
leeg. Dat ze dit jaar opnieuw een nest jongen had grootgebracht - zoals kon
vermoed op basis van de gezwollen tepels - werd bevestigd door de vondst van
twee placentalittekens op de baarmoeder. Madeleine heeft in haar leven dus
minstens zeven jongen op de wereld gezet (2 in 2013, 3-4 in 2014 en 2 in 2015).
Zonder dit verkeersongeluk kon ze gerust nog enkele (vele?) jaren langer geleefd
hebben. Eufrasie liep vorige winter op (vermoedelijk) vijfjarige leeftijd nog steeds
gezond en wel rond in de Heirnisse.

Dat de Weimanstraat in Sinaai een hoge tol eist onder de lokale boommarters is
een vaststaand feit. Madeleine is de zesde (!) boommarter die werd ingezameld op
een traject van slechts enkele honderden meters. We hebben intussen uit goede
bron vernomen dat de sinds enkele jaren geplande werkzaamheden om de straat
voor zowel mens als dier veiliger te maken (aanleg van fietspad en meerdere
verkeersdrempels om de snelheid af te remmen) binnenkort zullen aangevat
worden. 

Madeleine op de autopsietafel (foto INBO)




