
Vanaf begin maart weer 

webcambeelden!!    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   Nieuws en achtergronden over de Steenuil in Brabant        6de Jaargang nr.65       Mei 2010 

        
Steenuil 

 Redactie / Lay-out  Jan van Rijsewijk 

      

Steenuil in de Lift is er voor iedereen. 
Vooral voor hen die met de bescherming 
van het ‘kleinste uiltje in ons land’ bezig 
zijn. Mensen bij wie een steenuil woont, 
nestkastbezitters en uilenwerkgroepen 
ontvangen iedere maand deze 
nieuwsbrief. Uit reacties blijkt dat het blad 
zeer welkom is. Voor aan- of afmeldingen 
mail naar  steenuilindelift@home.nl  
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OISTERWIJK 

Ringgegevens doorgeven 

Met het ringen van steenuilen krijg je 
meer informatie over de overleving van 
de dieren en verspreiding van de 
jongen. In tegenstelling tot kerkuilen 
worden steenuilen in Brabant nog 
weinig geringd. Dat heeft deels te 
maken met de wijze van bescherming 
die Brabants Landschap hanteert. 
Nadruk ligt vooral  op het bieden van 
nestgelegenheid via het 
nestkastenproject en het uitvoeren van 
biotoopverbeterende maatregelen. 
Uilenbeschermers spelen hierin een 
belangrijke rol. Zij onderzoeken waar 
de uilen zich bevinden en of 
nestlocaties ontbreken. Ten behoeve 
van verspreiding worden 
inventarisaties gedaan en er worden 
kastcontroles uitgevoerd. Door deze 
activiteiten worden ook belangrijke 
gegevens verzameld.  
Echter als men geringde uilen 
tegenkomt moet je de gegevens wel 
doorgeven aan het ringstation. Deze 
info komt vervolgens weer bij de ringer 
terecht die op zijn beurt de werkgroep 
weer inlicht. Dat geldt ook voor dode 
steenuilen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

BESCHERMING 
een zaak van mensen 

Huisdieren 

De komende perioden moeten 
degene, bij wie een steenuil 
broedt, extra alert zijn. Als jonge 
steenuilen hun nest verlaten, 
zijn ze onbehulpzaam en staan 
ze bloot aan vele gevaren.  
Pas uitgevlogen uilskuikens 
verstoppen zich graag. Help ze 
daarbij ’n handje. Een 
omgekeerd kistje met een 
kleine opening en een paar 
stenen erop biedt al een goede 
schuilplaats. Een stuk regenpijp 
de je in het gras onder de 
nestplaats legt kan ook. Zo zijn 
er wel meerdere schuilplaatsen 
te bedenken. Het is in ieder 
geval van groot belang dat hond 
en kat er niet bij kunnen. De 
steenuilen zullen het zeker 
waarderen. Let daarom op uw 
huisdieren in de periode dat de 
jonge Steenuilen uitvliegen. 
Sommige honden en katten zijn 
razend op jonge steenuiltjes. Er 
zijn gevallen bekend dat jaar na 
jaar de jonge pullen ten prooi 
vallen aan terriërs en 
gelijksoortige rassen. Sommige 
zitten er gewoon op te wachten! 

 

BERKEL-ENSCHOT 

Provinciale jaaravond 

Op woensdag 19 mei komen zoals ieder 
jaar de Brabantse uilenbeschermers en 
andere geïnteresseerden samen. In 
Hotel De Druiventros zal een interessant 
en amuserend avondprogramma 
doorlopen worden. Op deze avond 
komen de resultaten van zowel de 
steenuilen- als de kerkuilenbescherming 
in 2009 aan bod. Vervolgens zal Johan 
de Jong van de Kerkuilenwerkgroep 
Nederland een kort verhaal komen 
vertellen over de landelijke resultaten en 
zijn onderzoek naar de seksebepaling 
van kerkuilen. 
Emilie de Bruijckere van de 
Zoogdiervereniging zal daarop 
aansluitend met een boeiende lezing 
informeren over de verschillende 
muizensoorten, hoe zij deel uitmaken 
van het menu van onze uilen, hoe de 
populatieontwikkelingen van muizen 
eruitzien en welk effect dit heeft op de 
broedresultaten van uilen. 
Het programma zal feestelijk worden 
afgesloten met de bekendmaking van de 
uilenbeschermer van het jaar. Wie zal 
deze keer de oorkonde in ontvangst 
mogen nemen? Na afloop van de avond 
kunt u het Jaarverslag bescherming 
steenuil en kerkuil in Noord-Brabant 
2009 en de Erfvogelnieuwsbrief 2010 
meenemen. Uilenwerkgroepen dien aan 
jsloothaak@brabantslandschap.nl door 
te geven hoeveel jaarverslagen je voor je 
groep wenst te ontvangen. Het belooft 
weer een mooie avond te worden voor 
eenieder die iets met uilenbescherming 
te maken heeft. Woensdag 19 mei 2010 
Zaal open vanaf 19.15 uur. Aanvang 
20.00 uur Locatie : Hotel De Druiventros. 

 Aanvang kastcontrôles 
Vanaf half mei kan er weer begonnen 
worden met kastkontrôles. Hopelijk 
treffen we veel kasten aan zoals de 
foto hiernaast laat zien. De natuur is 
dit jaar wat laat op gang gekomen 
zodat je kans hebt een uiltje aan te 
aantreffen dat nog op eieren zit. Een 
normale broedtijd duurt 26 dagen. Ben 
je bang voor verstoring kom dan ’n 
andere keer terug.   


