
200GDIER (3) 92/2 22

Marters in de regio
Delft

Geert van Poelgeest

Resultaten boven verwachting
Er zijn in totaal 63 waarnemingen

doorgegeven, dat is boven onze ver-

wachting. Uit bijgaand kaartje blijkt,
dat er een redelijke spreiding van de

waarnemingen over het totale gebied
is. Opvallende concentraties liggen in

twee recreatie-gebieden, de Noord-

polder (ten oosten van Delft) en de

Kerkpolder (ten westen van Delft), en

bij de volkstuintjes bij het gebouw

voor Geodesie in de wijk van de Tech-

nische Universiteit aan de zuidkant

van Delft. De weilanden ten zuiden

van Delft zijn daarentegen sterk on-

dervertegenwoordigd. Het enige ge-

bied waar alle drie de soorten marter-

achtigen waargenomen zijn, zijn de

Ackerdijkse Plassen. Dit is een na-

tuurreservaat ten zuiden van Delft dat

eigendom is van Vogelbescherming.
Een opvallende verschijning is de

Sinds 1987 kent de KNNV-afdeling "Regio Delft” een

themajaar. Hiervoor kiezen wij één of enkele soorten

uit de natuur en we vragen aan alle inwoners in de re-

gio om waarnemingen van deze soorten door te geven.

In 1991 betrof de oproep de kleine marterachtigen. Wij
wilden graag weten waar in de omgeving van Delft

deze dieren nog voorkomen.

Om het themajaar onder de aandacht

van de Delftenaren te brengen, heb-

ben we verschillende activiteiten ge-

organiseerd. Als opening gaven we

een lezing waar het affiche voor het

marterjaar ten doop werd gehouden.
Later hebben we ook nog een ten-

toonstelling samengesteld. Met

stands werd reclame voor de actie ge-
maakt. Daarnaast zijn er uiteraard

persberichten verstuurd aan de plaat-

selijke media. De actie kreeg een

ruime bekendheid. De resultaten zijn

er dan ook naar. Het hele jaar door

kwamen de waarnemingen binnen,

zowel van leden als van niet-leden.

Het affiche waarmee de aandacht werd getrokken.
Foto KNNV-Delft
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wezel in de Van der Spiegelstraat in

het Westerkwartier in Delft, dit is een

zeer versteende wijk. Ook de bunzing
in de Tuinstraat in De Lier is zo’n op-

vallende waarneming. De Lier is een

typisch tuinbouwdorp waar overhoek-

jes spaarzaam zijn. De vele waarne-

mingen van hermelijnen in de Noord-

polder geven dit gebied een unieke

waarde, waarbij opvallend is dat deze

soort ook in de omgeving van De Lier

is gezien. De bunzing is de enige soort

die als verkeersslachtoffer werd gesig-

naleerd.

Waar we rekening mee moeten

houden is dat de waarnemingen die

op dezelfde plek zijn gedaan van de-

zelfde dierenkunnenbetreffen. Wan-

neer we de mogelijke dubbeltellingen

verrekenen komen we op 12-20wezels

(van de 34 meldingen), circa 10 bun-

zingen (15 meldingen) en 6-10 her-

meljnen (14 meldingen). We hebben

uiteraardniet de illusie dat alle dieren

gesignaleerd zijn.

Met marterachtigen rekening houden

Het plan is om met deze gegevens de

plantsoenendienst en andere beheer-

ders te benaderen met de vraag meer

rekening met de marterachtigen te

houden. Het zou goed zijn als er veel

meer takkenhopen in ruige tuinen,
plantsoenen en bosschages komen te

liggen. Hier vinden deze dieren een

schuil- of vluchtplek. Wanneer er re-

kening wordt gehouden met de kleine

marterachtigen, kunnen we nog tot in

lengte van jaren van deze schitteren

de dierengenieten. Zij horenbij onze

leefomgeving en we willen ze niet

missen.

Geert van Poelgeest, KNNV re-

gio Delft, Wezelstraat 38, 2623

CK Delft.

De KNNV

De KNNV is een landelijke vereni-

ging voor veldbiologie met 56 plaatse-

lijke afdelingen. Ze heeft iedere na-

tuurliefhebber wat te bieden, varië-

rend van een eenvoudig tot een spe-

cialistisch niveau. Met hun kennis ge-

wapend benaderende KNNV-afdelin-

gen beheerders zoals gemeenten of

waterschappen, met het verzoek reke-

ning met de natuur te houden. Wilt u

mee doen?

Meer informatie over de KNNV,

Oudegracht 237,3511 NK Utrecht. Te-

lefoon (dinsdag tot en met vrijdag);
030-314797.

Vindplaatsen van de kleine marters rond Delft.

Ook de bunzing is verschillende malen gesignaleerd.
Foto Johan De Meester


