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D  E    I  N  V  E  N  T  A  R  I  S  A  T  I   E 

 
De temperatuur stijgt, de dagen 
worden merkbaar langer, de natuur 
ontwaakt. Kortom; tijd om weer 
achter de uilen aan te gaan. Bij  wat 
zachter voorjaarsweer kunnen we ze 
weer horen roepen vooral in de 
schemer tot middernacht.  
 
Het tellen van het aantal Steenuilen is 
niet echt eenvoudig.  We willen vooral 
weten hoeveel broedparen er in een 
gebied aanwezig zijn. Tijdens een 
vooraf geplande fietsronde brengen we 
daarom het aantal roepende mannetjes 
in kaart. Onder de aanname dat elk 
roepend  exemplaar een broedpaar 
vertegenwoordigt krijgen we zo een 
beeld van het aantal territoria. Eén 
keer een roepend mannetje is al 
voldoende om deze als territorium te 
laten meetellen. 
Het belangrijkste hulpmiddel bij het 
inventariseren is de cassetterecorder 
of cd-speler waarmee het baltsgeluid 
van de Steenuil wordt afgespeeld. Een 
mannetje verraadt zijn aanwezigheid 
door te antwoorden met een 
territoriumroep. Daarnaast geven 
zichtwaarnemingen inzicht in de 
mogelijke aanwezigheid van een 
broedpaar. Ook kan informatie 
verkregen worden van mensen die 
Steenuilen op vaste plaatsen hebben 
gezien of gehoord. 
 

 

“Steenuil in de Lift ” is een idee van Steenuilenwerkgroep Midden-Brabant om 
de Steenuil meer onder de aandacht te brengen. Belangrijke doelgroep zijn 
nestkastbezitters, mensen die een Steenuil hebben wonen,  leden van 
vogelwerkgroepen en ieder ander die belangstelling heeft voor de Steenuil, met 
als  doel de populatie in Midden-Brabant te vergroten. Zolang er wat te 
vertellen valt over de Steenuil verschijnt er regelmatig  1 nieuwspagina en 
wordt via de e-mail naar belangstellende toegestuurd. Voor aan- of 

afmeldingen mail naar >  jmvanrijsewijk@home.nl 

 
Steenuilen laten zich het best  zien tijdens rustig en zonnig weer, het 
gehele jaar door. In de winter zitten de uilen ook graag op- of langs een 
warm rookkanaal, daarom ook wel genoemd “het Schoorsteenuiltje”.  

 

Tijd van het jaar 
Inventariseren door de baltsroep na te bootsen kan in de periode van 
half februari tot half april. In deze periode zijn de Steenuilen zeer actief 
en reageren ze over het algemeen goed op geluid. Soms kun je al in de 
loop van januari goede resultaten boeken, vooral in zachte winters. 
Vanaf het moment dat de vrouwtjes eieren gaan leggen, in de loop van 
april, neemt de roepactiviteit sterk af. Zichtwaarnemingen kun je het hele 
jaar doen. 
Tijd van de dag 
Steenuilen roepen vooral vanaf de avondschemer tot rond middernacht. 
In de uren tussen middernacht en voor zonsopgang is de roepactiviteit 
beperkt, tegen de ochtendschemer neemt de activiteit weer toe. De 
beste tijd om te inventariseren is dan ook in de avondschemer of in de 
ochtendschemer. 

• Avondtelling: Vooral de eerste 2 uren na zonsondergang. 

• Ochtendtelling: Aanvang ruim 1 uur voor zonsopgang. 
De weersomstandigheden 
Tijdens zacht voorjaarsweer kan de beste roepactiviteit worden 
verwacht. Enkele aandachtspunten zijn: 

• Niet te veel wind. 

• Geen neerslag van betekenis; motregen, vooral bij zacht weer, 
is echter vaak prima. 

• Liefst met zacht, zwoel voorjaarsweer. 

• Op geschikte avonden die volgen op enkele dagen met slecht 
weer kun je soms heel goede resultaten boeken. 

Benodigdheden 
Fiets, cassetterecorder, kaart, schrijfgerei, zaklamp, evt. thermoskoffie. 
Hoe ga je te werk 
Als je het gebied kent, kun je van te voren de plaatsen bepalen waar je 
het geluid laat horen. Eén keer een roep van het mannetje is al 
voldoende om deze als territorium te laten meetellen. Daarna moet je 
minstens 500meter verder, mits het een goed biotoop is,  het geluid 
afspelen. Het geluid speel je drie maal af als volgt; 10x roep-minuut 
pauze/10x roep-minuut pauze/10x roep. En dat  tot 3 keer. 


