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Steenuil 

      

“Steenuil in de Lift ” is een middel 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. Zolang er 
wat te vertellen valt over die Steenuil verschijnt 
er elke maand 1 nieuwspagina en wordt via de e-
mail naar belangstellende toegestuurd. Voor 
aan- of afmeldingen mail naar 
              steenuilindelift@home.nl       

  

ACHTER 

DE UILEN 

AAN 

 

Februari is de maand waarin we gaan 
starten met de inventarisatie. Het willen 
weten waar Steenuilen zich ophouden 
kunnen we op een aantal manieren: Het 
belangrijkste hulpmiddel is de cassette- 
of cd-speler waarmee het baltsgeluid van 
de Steenuil wordt afgespeeld. Een 
Steenuil verraadt zijn aanwezigheid door 
te antwoorden met een (balts)roep. 
Daarnaast geven zichtwaarnemingen 
inzicht in de mogelijke aanwezigheid van 
een broedpaar. Door een actieve 
benadering bij mensen op het platteland 
door het jaar heen kun je ook achter 
uilenterritoria komen.  
Bij geluidnabootsing is het niet altijd 
zeker dat je een reactie krijgt. 
Steenuilterritoria  liggen in Brabant ver 
uit elkaar zodat de uiltjes het simpelweg 
niet gewend zijn op elkaar te reageren.   

 

Territoriumroep of Baltsroep (joehoep)       
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. 

GEEN VERSTORING BIJ UILEN!  

““““Verstoor je de uilen Verstoor je de uilen Verstoor je de uilen Verstoor je de uilen  met  met  met  met een een een een geluidnabootsinggeluidnabootsinggeluidnabootsinggeluidnabootsing””””????    

Deze vraag stelde ik aan enkele mensen van 

STONE. Ik kreeg de volgende reacties: 

• Peter Beersma: ….als je maar 2x een gebied 

bezoekt en dan met geluid inventariseert denk 

ik niet dat de aanwezige steenuilen erg uit 

hun doen raken. Onder natuurlijke 

omstandigheden zal het toch ook voorkomen 

dat een zwervende steenuil zijn roep laat 

horen als dat gebied hem aanstaat. Er wordt 

ook wel geïnventariseerd met afwisselend 

afdraaien  van de alarmroep. Dit zal    mogelijk 

meer onrust kunnen brengen.  

• Alex de Smet:…. sinds het begin van de jaren 

negentig wordt in Zeeland, meer specifiek  

Zeeuws-Vlaanderen, geïnventariseerd met 

geluid via de STONE-inventarisatie-methode. 

Deze methodiek wordt nu in heel Zeeland 

toegepast. 

Veel vrijwilligers gaan in Brabant achter 
de uilen aan. Echter; Steenuilen zijn 
onvoorspelbaar. De ene avond houden 
ze hun mond dicht, een andere keer 
hoor je ze spontaan roepen. 
Tijdens de schemer laten de uiltjes zich 
het best horen. Vrijwilligers kunnen ook 
maar op één plaats zijn. Trek daarom de 
jas aan na het eten en loop eens een 
eindje om. Kans dat je de uiltjes hoort 
roepen. Kijk op www.uileninbrabant.nl 
/contactpersonen en geef je 
waarneming door. 

HELP MEE! 


