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 Steenuil 
i n  de  l i f t

  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. Voor aan- of afmeldingen mail 

naar    steenuilindelift@home.nl 

NIJMEGEN 
Oproep braakballenproject  
De aankomende maanden worden ook de kasten bezocht voor kerkuilen. 
Steenuilwerkgroepen zijn nauw verbonden met kerkuilwerkgroepen. Beide 
uilensoorten komen in hetzelfde biotoop voor. Daarom een algemene oproep 
om mee te werken aan het braakballen project van de “Zoogdiervereniging”. 
Het braakbalonderzoek levert gegevens over de verspreiding van alle in 
Nederland voorkomende soorten muizen en spitsmuizen. Er worden vrijwel 
alleen braakballen van kerkuilen onderzocht. Wil elke groep aangeven of ze 
meedoen. De verzamelde partijen kunnen zonder portokosten verstuurd 
worden naar: Zoogdiervereniging  
                      t.a.v. Braakbalonderzoek  
                      Antwoordnummer 98198  
                      6500 VA Nijmegen 

Predatie als doodsoorzaak 
onderschat              
Op basis van analyse van 35 jaar ringgegevens 
werd geconcludeerd dat de overleving van jonge 
steenuilen in de loop van de onderzochte periode 
flink is gedaald. De oorzaak daarvan was niet 
duidelijk, al werd al wel aan toenemende 
predatiedruk gedacht. Vlak na het uitvliegen zijn 
jonge steenuilen uitermate kwetsbaar en een 
makkelijke prooi voor mogelijke predatoren zoals de 
havik en in sommige streken wellicht bosuil en 
oehoe, maar ook zoogdieren als steenmarter en.... 
de huiskat. Een andere mogelijkheid is volgens de 
auteurs een over de jaren verslechterd 
voedselaanbod, vooral in de jongenperiode.  Tot nu 
toe werd steeds het verkeer aangemerkt als 
mogelijk belangrijke factor. Verkeersslachtoffers zijn 
immers fors vertegenwoordigd onder de 
terugmeldingen van dood gevonden steenuilen. 
Recent Zwitsers onderzoek wijst inderdaad richting 
predatie als zeer belangrijke doodsoorzaak. De 
onderzoekers vergeleken de doodsoorzaken van 
dood teruggemelde geringde steenuilen met die van 
dood teruggemelde, maar gezenderde steenuilen. 
Bij de geringde steenuilen had de (opgegeven) 
doodsoorzaak in bijna de helft van de gevallen te 
maken met menselijk handelen; vooral 
verkeersslachtoffers vormden een grote categorie 
(28%). Predatie deed slechts voor 4% mee. 
Hoe anders is het beeld bij de gezenderde 
steenuilen!! In maar liefst 74% van de gevallen was 
de doodsoorzaak predatie, menselijk handelen 
tekende voor slechts 10%. 
Predatie wordt dus heel erg onderschat als 
doodsoorzaak. Duidelijk is het bepalen van 
doodsoorzaken alleen op basis van ringgegevens tot 
foute conclusies leidt. Dat is ook niet zo 
verwonderlijk: de belagers van de steenuil (zowel 
dag- als nachtroofdieren) verorberen hun prooi, of 
slepen die weg alvorens hem soldaat te maken. 
Zonder een spoor achter te laten. Tenzij.....tenzij er 
een zendertje blijft zenden. 

 

 

Katten die vooral buiten leven zijn 's nachts 

actief, net als hun wilde soortgenoten. 

Probeer daarom uw  ‘huisdier’ in de maand 

juni binnen te houden als de jonge steenuilen 

gaan uitvliegen.  

GENDEREN             

Uilenbeschermer van het jaar             
Directeur Jan Baan van Brabants Landschap  
sloot de Jaaravond af met het uitreiken van de  
oorkonde ‘Uilenbeschermer van het jaar’. De  
oorkonde en de ‘Braakbal’ – een cheque ter waarde  
van €250,- – werden uitgereikt aan Rinus Punt uit  
Genderen, actief bij Vogelwerkgroep Altenatuur.  
De motivatie van de commissie luidde: 
“Al ruim voordat er sprake was van een Brabants netwerk, stond deze 
uilenbeschermer al bekend als ‘de Uilenman’. In de jaren ’80 ving hij al 
gewonde en verzwakte uilen op om ze te verzorgen en weer uit te laten 
vliegen. In de regio werden later ook nestkasten geplaatst en beheerd. Dit 
aantal is inmiddels opgelopen tot bijna 200 stuks. Dat zelfs een derde van de 
kasten bewoond wordt, zegt niet alleen iets over de kwaliteit van de regio, 
maar ook iets over de kennis en kunde van degene die ze plaatst! Jaarlijks 
verlaten honderden uiltjes de kasten. De fascinerende materie wordt op 
basisscholen in de regio onderwezen aan jeugd. Met braakballen, foto’s, 
nestkasten, opgezette vogels, en vooral met een spannend verhaal krijgt hij 
alle jeugd onder de indruk. Woorden schieten te kort om uit te weiden naar 
het andere vrijwilligerswerk dat hij doet voor onder andere weidevogels, 
hoogstamfruitbomen en een lokale kringloopwinkel. Kortom, 
natuurbescherming is voor deze man eigenlijk geen hobby, maar meer een 
missie. De drijfveer om iets te doen voor de natuur komt uit het hart, wat 
kenmerkend is voor vrijwilligers die uitblinken in wat ze doen”. 
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Onderstaand plankje was één van de hulpmiddelen voor te water geraakte 

uiltjes. Uit onderzoek blijkt echter dat uiltjes nooit op het plankje klimmen 

maar direct naar de zijkant van de bakken zwemmen om daar omhoog te 

willen klauteren. Meer weten en zien? www.steenuil.nl/veilige-drinkbak  

 Voor €12.95 al een 

steenuilvriendelijke 

drinkbak!  

Bestel ‘m online. 
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