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Inventariseerders. Let op!!!! 
 
Territoriumroep of Baltsroep (ghuuk)       
Deze roep of zang wordt door territoriale mannetjes voortgebracht. Dit is ook de roep die bij het 
inventariseren maatgevend is voor het vaststellen van een territorium. 
 
Contactroep of Alarmroep (wiew)        
Dit geluid wordt zowel door het mannetje als het vrouwtje gemaakt. Hoewel je dus niet de sexen 
kunt onderscheiden is het wel maatgevend voor de aanwezigheid van Steenuilen. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als er een steenuil woont in een holte van 
een knotboom, is het beter geen onderhoud 
na half februari te plegen. Het kan de 
steenuil verstoren. Het snoeihout kan weer 
als schuilplaats voor muizen dienen. 
Populieren, els en es kunnen ook gebruikt 
worden, deze dienen echter eerst in het 
water gezet te worden om wortel te 
schieten. Als er een gat is ontstaan door 
watermerkziekte in een rij knotwilgen is het 
raadzaam in dit gat een es, els of populier te 
planten.  
 

 

 

Inventariseren kun je op vele manieren. Hier is over nagedacht:  
CD-player in de auto en een paar flinke geluidsboxen aan de 
spiegels bevestigd. Let op de schemering….kom Heren, geen 
tijd te verliezen!! 

foto Joke Spijker 

Groep Oirschot (61) 

 

Na mijn opmerking over 
een leeg gevallen gebied 

Boterwijk…. Kan ik je 
berichten dat er weer een 

uiltje is gezien op een 

oude bekende kastlocatie. 
En...ook in het dorp is een 

roepende steenuil gezien 
en gehoord. Dus heel 

misschien is er ook daar 

toch nog hoop. 
 

Rinus Sterken 
 

Inventariseren door de 
territoriumroep 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. 
Steenuilen roepen vooral vanaf de 
avondschemer tot rond 
middernacht. Als je het gebied 
kent, kun je van te voren de 
plaatsen bepalen waar je het 
geluid laat horen. Eén keer een 
baltsroep van het mannetje is al 
voldoende om deze als territorium 
te laten meetellen. Daarna moet je 
minstens 500 meter verder, mits 
het een goed biotoop is,  het 
geluid afspelen.  

Geluiden kun je beluisteren op   
www.uileninbrabant.nl of 
www.steenuilgroningen.nl 
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 Vandaag (17/2) om 18.20u heb ik op 2 

palen ma/vr Steenuiltjes waargenomen. 
Laatst heb ik er één in de nestkast 
ontdekt. Ik maak nog een slaapkast voor 
manuiltje  32x25 cm met sluisje.   
Groeten  Tiny Heijmans    Haaren.  

 


