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Knelpunten in de kennis rond
onze marterachtigen
Een consequentie van de opmerkelijke
verschillen tussen de inheemse marterachtigen in onder meer voedselkeuze, terreingebruik en voortplantingsfysiologie
(Broekhuizen & Müskens, p. 166-168),
is dat het lastig is verworven kennis van
de ene soort toe te passen op een andere.
Daarbij komt dat de meeste soorten
voorkomen in zeer verschillende landschapstypen. Het gevolg van de verschillen tussen en de flexibiliteit binnen soorten is dat wat op de ene plaats wordt
waargenomen soms niet strookt met het
beeld dat op een andere plaats is verkregen. Anderzijds mag men niet zonder
meer verwachten dat de grote flexibiliteit
ten aanzien van landschappelijke verschillen en veranderingen waarmee de
ene soort zo succesvol is, er bij een andere
soort ook voor zal zorgen dat het effect
van landschappelijke veranderingen wel
zal meevallen. Dat de Steenmarter tegenwoordig ook in de stad weet te overleven
betekent nog niet dat de Boommarter
dat ook wel zal kunnen, hoeveel beide
soorten ook gemeen hebben. ledere soort
zal weer op zijn eigen merites moeten
worden onderzocht.

Verspreiding
Het verspreidingskaartje van de plaatsen
waar Otters in 1938 en 1939 werden
gevangen (Brouwer, 1940), kan gelden
als het eerste verspreidingskaartje van een
marterachtige op landelijk niveau. Eind
jaren vijftig werd in het kader van een
door Van Wijngaarden opgezet oecologisch-geografisch onderzoek van alle
Nederlandse zoogdieren ook de verspreiding van de marterachtigen in kaart
gebracht. Dit resulteerde in 1971 in de
eerste verspreidingsatlas van alle Nederlandse zoogdieren (Van Wijngaarden et
al., 1971).
Na het verschijnen van deze verspreidingsatlas is de landelijke registratie
van waarnemingen van marterachtigen
in het slop geraakt. In de jaren zeventig
verschenen wel een paar regionale overzichten, zoals van Twente (Hoekstra,
1984) en oostelijk Zeeuws-Vlaanderen
(Buise & Sponselee, 1978). Het is echter
spijtig dat juist in de periode dat op veel
plaatsen Steenmarter, Boommarter en
Otter voor lange tijd verdwenen, er zó
weinig over hun verspreiding is vastgelegd dat zelfs correlatief onderzoek
achteraf naar de oorzaken van dat verdwijnen niet mogelijk is. Alleen voor de
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Das is de stand elke tien jaar systematisch
geïnventariseerd (Wiertz, 1991).
In 1980 werd door de toen
gevormde Contactroep Zoogdierinventarisatie het centraal bijeenbrengen van verspreidingsgegevens hervat. Dit leidde tot
de Atlas van de Nederlandse Zoogdieren
(Broekhuizen et al., 1992). Daarna stokte
het landelijk bijeenbrengen van verspreidingsgegevens van veel zoogdiersoorten
opnieuw. Het daarvoor opgerichte Biogeografisch Informatie Centrum van het
Ministerie van LNV werd weer opgeheven en het Informatie- en Kenniscentrum
Natuurbeheer beschouwt het niet als een
van haar taken.
Rond een aantal marterachtigen is
inmiddels echter een aantal actie- of studiegroepen ontstaan, zoals de Vereniging
Das & Boom, de Stichting Otterstation
Nederland en de Werkgroep Boommarter
Nederland van de VZZ, terwijl het IBND L O voortging met het verzamelen van
gegevens van dood gevonden Boommarters en Steenmarters. Hierdoor is van de
Das, de Otter en de beide marters de verspreiding nu redelijk tot goed bekend,
hoewel zich toch steeds weer verrassingen
voordoen die aangeven dat ons beeld
onvolledig is en bijstelling aan nieuwe
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Kleine marterachtigen

ontwikkelingen nodig blijft. Het onderzoek naar de uitbreiding van het areaal
van de Steenmarter aan de hand van
doodgevonden dieren door het IBNDLO is inmiddels stopgezet.
Het wezenlijke knelpunt met betrekking tot onze kennis van de verspreiding
van de marterachtigen is zeker niet dat
het vergaren van de gegevens in feite
stoelt op het enthousiasme van particulieren, maar dat er geen gewaarborgde structuur voor de continuïteit achter staat.
Van de kleinere marterachtigen
wordt aangenomen dat, behoudens de
Waddeneilanden, hun verspreiding landelijk is, al zijn er atlasblokken waaruit geen
waarnemingen bekend zijn. Zij mogen
zich niet verheugen in de gerichte aandacht van actie- en studiegroepen.

Aantallen
Mag de verspreiding van de marterachtigen in globale zin bekend zijn, anders ligt
het met de aantallen. De dieren leven zo

verscholen, dat ze eigenlijk niet te tellen
zijn. Alleen van de Das kan door intensieve observaties bij de burchten een beeld
van het aantal bewoners worden verkregen. Voor de andere soorten zullen we het
moeten doen met relatieve gegevens, b.v.
door het tellen van keutels op vaste routes,
het registreren van prenten bij uitgelegde
geurstations of doorloop-kokers enz.
Voor zover de marterachtigen territoriaal leven kan per biotoop-type een schatting van hun potentiële aantallen worden
gemaakt door extrapolatie van gevonden
territoriumgroottes. Daarvoor moeten we
wel zowel die territoriumgroottes als ook
het beschikbare areaal kennen (Tamis et
al., dit nummer). Die kennis is echter nog
zeer beperkt. De thans daaraan ontleende
aantalsschattingen zijn dan ook nog zeer
globaal. Belangrijker is echter dat dit soort
extrapolaties nog niets zegt over het feitelijk bewoond zijn van het potentiële areaal. Dit knelt temeer, omdat binnen de
huidige prioritering van het soortenbeleid
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aanmerking komt voor soortgericht
beleid als er een achteruitgang in verspreiding of in aantallen is van meer dan
25% (Broekhuizen, dit nummer). Het is
echter te vrezen dat op het moment dat
een achteruitgang van 25% van het areaal
duidelijk is geworden, de achteruitgang
in aantallen al veel groter is.
Voor de kleine marterachtigen die
niet strikt territoriaal leven ontbreekt zelfs
de mogelijkheid van extrapolatie van territoriumgroottes. Omdat deze soorten
met hun grotere aantal jongen per worp
sneller de fluctuaties in de muizenstand
volgen, zal een trendmatige achteruitgang
bij deze soorten ook minder snel opvallen. Juist voor deze soorten is het nodig
dat er steekproefsgewijze monitoringprogramma's worden opgezet.

Terreingebruik
De marterachtigen zijn door het karakter
en de omvang van hun leefgebieden
typisch soorten die behalve in natuurgebieden ook in het agrarische gebied leefruimte moeten hebben. Veel natuurgebieden zijn te klein om alleen een
levenskrachtige populatie te kunnen dragen en zulke populaties zijn dus afhankelijk van de aanwezigheid van soortgenoten in de aangrenzende 'witte gebieden'.
In deze gebieden is de druk op de ruimte
groot en voor het treflin van adequate
maatregelen is het noodzakelijk het terreingebruik van de dieren te kennen. Zo
kan het effect van wegen verschillend
zijn, afhankelijk van de breedte van de
weg en de wijze waarop de dieren op de
wegen reageren. Brede wegen kunnen
voor gevestigde dieren zo onaantrekkelijk
zijn om over te steken, dat ze dat ook niet
doen. Deze wegen gaan dan vanzelf als
begrenzing van het leefgebied ftingeren.
Dieren die een nieuw leefgebied zoeken
gaan wellicht anders met een weg en het
landschap om. Over dit mogelijke onderscheid weten we bijna niets. Dit mag
zeker als een knelpunt worden aangemerkt, omdat het de effectiviteit van
mitigerende verkeersvoorzieningen raakt,
maar ook de inrichting en effectiviteit
van zogeheten ecologische verbindingszones en daarmee het concept van de
Ecologische Hoofdstructuur.
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toxische stoffen van de marterachtigen.
Alleen van de Otter en de Das zijn enige
gegevens bekend over belasting met
zware metalen. Dat er voor de marterachtigen - evenals voor de meeste andere
diergroepen - in het geheel geen monitoringprogramma voor (de effecten van)
toxische stoffen bestaat, is een omissie.
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Gebrek aan
monitoringprogramma's
In het algemeen kan worden gesteld dat,
behoudens voor de Das, het gebrek aan
monitoringprogramma's en de ondersteuning daarvan met ecologisch onderzoek
het grootste knelpunt is bij het beheer en
de bescherming van de marterachtigen.
Het is zeer de vraag of de steeds meer
marktgerichte insteek bij het beleid en het
onderzoek daarvoor een oplossing kan
bieden.
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The main shortcoming for the conservation and
management of mustelid populations in The Nether-
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lecting data about the distnbution, numbers and toxic
burdens. The related ecological research of habitat use
under different circumstances and toxicological impact
on a population scale should be investigated too.
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