Voordracht steenmarter op steenuilencontactdag (foto Annelies Jacobs)
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Het onderscheid tussen boommarter en steenmarter is, ook voor ervaren natuurkenners, vaak onzeker. De
klassieke kenmerken ‘uit de boekjes’ bieden immers lang niet altijd 100% houvast. Steenmarters kruipen
evenzeer in bomen, en boommarters mijden niet noodzakelijk gebouwen. Ook blijkt de klassieke dooiergele
keelvlek van de boommarter bij sommige exemplaren maar heel bleekjes geel (of heel soms zelfs nagenoeg
wit) te zijn, terwijl de helwitte keelvlek van de steenmarter in werkelijkheid niet zelden wat gelig uitslaat. Dit
onderscheid wordt dan uiteraard helemaal lastig wanneer het om een fotoval-opname gaat, in de praktijk
meestal bij duisternis genomen onder infrarood-licht en aldus resulterend in een zwart-wit foto of filmpje.
Maar er zijn ook andere kenmerken: de kleur van de ondervacht (bij steenmarter wit of heel bleek, bij
boommarter grijs- of bruinachtig), het contrast in vachtkleur (bij steenmarter relatief bleke kop en lichaam
ten opzichte van donkere poten, bij boommarter egaal donkerder), de grootte en de inplanting van de oren
(bij steenmarter kleiner en meer zijwaarts, bij boommarter groter en hoger op de kop), de vorm van de kop
(‘ronde poezenkop’ bij steenmarter en ‘spitse vossensnuit’ bij boommarter), en de globale
lichaamsverhoudingen (boommarter wat hoger op de poten en ‘aapachtiger’ dan steenmarter). Het moge
echter duidelijk zijn : nagenoeg al deze kenmerken dienen te worden beschreven in termen van meer en
minder – wat vaak noopt tot het combineren van kenmerken om tot een eindoordeel te (kunnen) komen.
Zoiets valt in zekere mate te leren of te oefenen, maar blijft tegelijk deels ook een kwestie van een soort
feeling. Onder vogelaars is hiertoe de term “jizz” gangbaar, eigenlijk hetzelfde als “GISS” ofte “general

impression of size and shape” (van vliegtuigen), maar wellicht met een andere etymologische oorsprong.
Op vraag van de Zoogdierenwerkgroep van Natuurpunt gaven we op 25 oktober 2014 een workshop ‘marters
herkennen’ op het INBO, vooral bedoeld om cameraval-opnames te beoordelen. Voorafgaand demonstreerden
en bespraken we alle soortkenmerken aan de hand van dode specimen (foto). Bij het bespreken van de vele
tientallen foto’s en fimpjes die ons in de loop van de voorbije jaren werden toegezonden, samen met deze die
we zelf namen (o.a. in Sinaai), werden deze kenmerken dan getoetst en vertaald tot de overeenkomstige "jizz".
De workshop - met 25 ingeschreven deelnemers snel volzet - was zowel voor onszelf als voor de bezoekers een
mooie illustratie van de meerwaarde die de samenwerking tussen beroepsmatige en vrijwillige
natuuronderzoekers kan generen. Tegelijk moge duidelijk zijn, dat twijfel of vergissing omtrent de juiste
soortdeterminatie van boommarter en steenmarter geen verwondering hoeft te wekken, en dat een second
opinion vaak nuttig blijft. Gezien we over het voorkomen van de boommarter in Vlaanderen nog lang geen
volledig beeld hebben, houden wij ons dan ook ten zeerste aanbevolen om ons te contacteren voor het
beoordelen van alle mogelijke foto- en filmopnames bij ook maar de minste twijfel.
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