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Predatie en verstoring door 
Steenmarters 
 
Bij het schrijven van het artikel over 3 jaar 
nestkaarten stuitte ik op een vijftal nestkaarten 
uit de omgeving van Geleen. 
 
- 19 mei: 2 eieren  26 mei: nest leeg 
- 19 mei: 3 eieren  26 mei: eieren koud en verlaten 
- 19 mei: 5 jongen 22 juni: 5 aangevreten dode jongen 
- 02 juni: 3 eieren 30 juni: nest leeg 
- 19 mei: 4 eieren 26 mei: 1 ei, rest weg, mislukt 
 
Bij 4 van de 5 werd gewag gemaakt van de 
mogelijke oorzaak: predatie, dan wel verstoring 
door Steenmarters (Martes foina). 
 
Predatie door Steenmarters is een gegeven 
waar met name in Duitse en Zwitserse 
literatuur aandacht aan wordt besteed (o.a. 
Ullrich 1980, Juillard 1984, Schönn 1984). 
 
Voor Nederland is het verschijnsel voor zover 
mij bekend niet eerder beschreven.  
Telefonisch contact met Wim Douven van de 
werkgroep vogels van I.V.N. Munstergeleen 
resulteerde in de toezending van een tweetal 
foto’s waarop te zien is hoe door middel van 
aluminium plaatmateriaal getracht wordt te 
verhinderen dat de Steenmarter langs de 
boom omhoog klimt. Op de eerste foto is een 
soort omgekeerde trechter te zien en op de 
andere een soort huls. Om ze niet al te zeer 
laten opvallen, zijn beide bruingroen 
geschilderd. Opgemerkt wordt nog dat de huls 
makkelijker aan te brengen is dan de trechter.  

 
Via internet had men getracht informatie te 
verkrijgen of men elders ervaring had met 
beschermingswerkzaamheden. Dit resulteerde 
in een viertal E-mails vanuit Amerika en 
Canada met  suggesties: 
- in plaats van een gat een smalle tunnel 

maken door middel van een buis 
- het smeren van een kleverige instantie aan 

de boven- en onderzijde van de ingang 
- trechter rond een vrijstaande paal waarop 

de  kast gemonteerd wordt 
 
In het blad  ‘het IJsvogeltje’ van de Vogelwacht 
Limburg plaatste men een oproep aan andere 
werkgroepen die dezelfde problemen hadden 
en verzocht men om oplossingen. Deze 
oproep willen we graag ondersteunen. Ieder 
die suggesties heeft kan dit kenbaar maken bij 
ondergetekende of het contactadres. Ook 
houden we ons aanbevolen voor andere 
ervaringen met predatie door Steenmarters. 
Zie het colofon voor adressen. 
 
Uiteraard is men in spannende afwachting van 
het komende seizoen. We houden u op de 
hoogte. Met dank aan Wim Douwen en de 
werkgroep vogels van het IVN uit 
Munstergeleen. 
 
Ronald van Harxen 


