Steenmarters
Wat zijn steenmarters?
Steenmarters zijn geduchte roofdieren die
vooral jagen op muizen en ratten. Soms
staan ook kippen, duiven, eenden en
konijnen op het menu van de steenmarter.
Ons kleinvee kunnen we enkel beschermen
door de dieren 's nachts in een degelijk en
goed afgesloten hok onder te brengen.
De steenmarter wordt in Vlaanderen volgens art. 3 van het jachtdecreet ingedeeld
bij het wild (overig wild). Dit komt neer op een totale bescherming, aangezien de
steenmarter al decennia niet meer mag worden bejaagd. Het vangen of doden van
deze dieren is dan ook zonder uitzondering verboden.
Steenmarters op zolder
Wanneer steenmarters uw zolder of vals plafond als woonplaats hebben uitgekozen,
kan dat een groter probleem zijn. De dieren maken veel lawaai en kunnen soms
gaten in het plafond maken, de isolatie vernielen of dode prooien meeslepen tot op
uw zolder. Steenmarters verjagen is niet altijd even gemakkelijk.
Als er een nest steenmarters op je zolder zit en de hinder is niet te harden kan het
gezinnetje tot verhuizen aangezet worden door middel van een geurstoffen en
ultrasoon geluid. Voor de aankoop van een marterspray kan u terecht op de dienst
burgerzaken. Kostprijs van een spuitbus van 200 ml: € 20.
Steenmarters en uw wagen
Steenmarters kunnen ook voor problemen zorgen in wagens. Ze kunnen zich
verstoppen onder de motorkap en kunnen daar schade veroorzaken door het knagen
aan kabels.
Het heeft geen zin om het dier proberen te vangen. U zorgt er beter voor dat de
steenmarter wegblijft van uw wagen. Hiervoor kan u anti-marterproducten gebruiken
en bij voorkeur de toestellen met ultrasoon geluid. De geurstoffen helpen ook maar
dan gaat ook uw auto ruiken.
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