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Hoi! Steenmarters waren in Nederland
bijna uitgestorven. Maar sinds ze
beschermd worden, komen er steeds meer.
Toch is de kans klein dat je zo’n marter
tegen het lijf loopt. Overdag ligt hij te
pitten op verborgen plekjes. Als het donker
wordt, gaat de steenmarter op pad. Eten
zoeken en zo. Terwijl jij in bed ligt, sluipt
hij door de struiken. Misschien ook door
jouw tuin [als je een tuin hebt natuurlijk].
Of over de zolder van je huis! Bang hoef
je niet te zijn. Marters zijn bang voor jóú.
Ze komen je liever niet tegen. Lees dit
boekje en je weet van alles over dit mooie
en bijzondere dier.

Steenmarters leven alleen. Ze zetten

hun territorium (= leefgebied) af met
geurtjes. Ook hun drollen hebben een
geurtje. Die geurtjes betekenen: dit is mijn
terrein, andere marters ophoepelen a.u.b.
’s Nachts, als ze op jacht gaan, laten ze die
geurtjes achter. Steenmarters zijn vooral
vleeseters. Op het menu staan muizen-,
ratten-, konijnen- en vogelboutjes.
Steenmarters kruipen door kleine gaten.
Een kippenhok moet goed dicht zijn. Ook
lusten ze eieren, fruit, en etensresten van
mensen.
Midden in de zomer zijn steenmarters
even met z’n tweeën: om te paren. Het
volgend voorjaar komen de jonkies.
Meestal twee, drie of vier.

Na het kersen eten zijn hun drolletjes paars.
Er steken kersenpitten uit.
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Een steenmarter is ongeveer zo groot
als een poes. Hij heeft een lang, slank lijf
op korte pootjes + een pluimstaart. Hij
loopt een beetje huppelend: met een bolle
rug. Zijn tanden en kiezen zijn scherp.
Zijn hoektanden lang en puntig. Echt het
gebit van een roofdier.
Zijn signalement:
zwarte kraaloogjes
roze neusdop
wittig randje langs de oren
witte of geelwitte bef
[grijs]bruine vacht

Kleur de steenmarter.

In de zomer slapen steenmarters meestal
buiten. Onder een berg takken, in
boomholtes of tussen dichte struiken.
Wil je een steenmarter zien? Hoe meer je
’s zomers in de natuur bent, hoe meer
kans. Marters zijn heel speels, jonkies
helemaal. Soms zie je ze rollebollen door
het gras.
Of leg eens een ongekookt kippenei in de
tuin, bij een tuinlamp. En dan, als het
donker is, kijken vanuit huis. In het westen
van Nederland heeft dat nog weinig zin.
Daar leven bijna geen steenmarters. Af en
toe wordt er eentje gezien. Wie weet
komen er meer.
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Vooral in de winter zoeken steenmarters
een warme slaapplek. Leven ze in de
buurt van mensen, dan is die plek soms in
een huis. Op zolder bijvoorbeeld. Vaak
merken mensen er niets van. De marter
doet overdag zijn slaapje en is ’s avonds op
pad. Maar soms is er overlast. Het stinkt als
de marter op zolder zijn wc heeft. Of als
hij eten meesleept en bewaart. Dat gaat
rotten. Soms doe je geen oog dicht door
het gerommel en gestommel. Zeker als het
een vrouwtje is met jonkies.
Een marter in huis? Het gat waar het dier
in- en uitgaat, moet worden dichtgemaakt
[als de marter van huis is!]. Bel de
gemeente. Die kan helpen.

Post In het lenteboekje over

spuugbeestjes vroegen we om
een elfje [= een gedicht van 11
woorden]. Henk Smit [oet ’t Ven]
wandelde eens met een groep door het
Brachterwald bij het Duitse Brüggen.
Opeens hoorde hij een van de
wandelaars roepen:
bah
kijk daar
heeft iemand gekotst
blijft aan takje hangen
gadver!
Die wandelaar gooide er dus een compleet
elfje uit, schreef hij. Kon Henk meteen
uitleggen dat die klodder van een
spuugbeestje was en dat daarin een
spuugbeestje zit verstopt.

Steenmarters slapen [en knagen] soms onder de motorkap.
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Doe je mee?

Steenmarters zijn
beschermde dieren.
Het is verboden ze
te vangen of dood te
maken. Vind jij ook dat ze moeten worden
beschermd? Of kan het je niet schelen?
Schrijf of mail ons jouw mening voor 21 juli
2010.
Steenmarter-weetje Steenmarters hebben

een superneus. Ze kunnen van alles ruiken
en herkennen: elkaar, hun prooi, hun
vijand [mens, vos], hun eigen paadjes...

Stichting het Limburgs Landschap
postbus 4301, 5944 zg Arcen
telefoon [077] 473 75 75
fax [077] 473 75 76
e-mail info@limburgs-landschap.nl
Samenstelling en tekst Ditte Merle
Tekeningen Wil Kroon
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Deze kinderbijlage is mogelijk
gemaakt door de Nationale
Postcode Loterij.
Extra natuurboekjes zijn voor
scholen en natuurgroepen
gratis te bestellen bij Het
Limburgs Landschap.

