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Waarnemingen
Niet te determineren

op habitat.

De eerste

marters in de

Noordoost-

polder.

Waren deze eerste vond-

sten van boommarters in de

Noordoostpolder al een ver-

rassing, nog opmerkelijker is

dat ruim twee maanden later,

op 16 februari 1992, eveneens

langs de A50 tussen Emme-

loord en Lemmer de eerste

steenmarter Martes foina in

de Noordoostpolder werd ge-

vonden. Weer een verkeers-

slachtoffer, nu net ten noor-

den van de doorsnijding van

het Kuinderbos. Bij onder-

zoek bleek dat het een wijfje
was. Wel volgroeid, maar uit

de vorm van de baarmoeder

bleek dat ze nog nooit jongen
had gehad en ook dit jaar niet

zou hebben gekregen.
De vondst van een steen-

marter in de Noordoostpol-
der kon wel enigszins ver-

wacht worden. Van deze

soort weten we dat het ver-

spreidingsgebied zich de

laatste decennia weer uit-

breidt en er waren al enkele

meldingen uit de Kop van

Overijssel. Dat laatste gold

weliswaarook voor de boom-

marter, maar over het voor-

komen van deze soort buiten

de grote bosgebieden tasten

we nog grotendeels in het

duister. De recente vondsten

tonen in ieder geval nogmaals

aan dat het onmogelijk is om

op grondvan de vindplaats al-

leenuit te maken welk van de

twee martersoorten aanwezig
is. Eigenlijk dient iedere

vondst gecontroleerd te wor-

den.

De landinrichters en de

bos- en groenbeheerders in

de provincie Flevoland heb-

ben er in ieder geval weer een

factorbij om rekening mee te

houden:de potentiële aanwe-

zigheid van beide Neder-

landse martersoorten.
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Verkeersslachtoffers verraden vaak

het voorkomen van een soort:

steenmarter.

Naar ons onlangs ter ore

kwam werd, voor zover wij
weten, op 22 oktober 1991

voor het eerst een marter in

de Noordoostpolder gesigna-

leerd. Het betrofeen doodge-
reden boommarter Martes

martes langs de Hopweg door

het Kuinderbos. Helaas heb-

ben we dit dieralleen in opge-

zette staat kunnen bekijken.
Het was een mannetje dat

waarschijnlijk nog niet ge-

slachtsrijp was. Deze melding
was nog niet opgenomen in

het overzicht van boommar-

tervondsten in 1991 dat in

Zoogdier 1992 nr 1. Zoogdier
werd gepubliceerd.

Op 9 december 1991 werd

wederom een doodgereden
boommartergevondenbij het

Kuinderbos, nu langs de au-

tosnelweg Emmeloord-Lem-

mer. Dit dier kon wel worden

onderzocht: het was weer een

volgroeid mannetje, waar-

schijnlijk 1 tot 2 jaar oud. Het

lag op de plaats waar de

boom- en struikbeplanting
van de brede middenberm

van de A50 min of meer een

uitloper van het Kuinderbos

vormt dienaar het zuiden toe

ophoudt. Dieren die dekking

prefereren moeten hier de

westelijke rijbanen overste-

ken om de beplanting tussen

de snelweg en de Lemster-

vaart te bereiken. Een paar ki-

lometer naar het zuiden

houdt ook deze beplanting

op. In een aansluiting op het

Emmelerbos is nietvoorzien.
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