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Steenuil in de Lift is er voor iedereen.
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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

Nieuws en achtergronden over de Steenuil in Brabant
Wees uilbewust en
vang liever muizen
met vallen. Gebruik
zeker géén middel
met het gif
Brodifacoum (Klerat)
in landelijk gebied.

GIF
6de Jaargang nr.61

Januari 2010

Koude

Groep Vught(55)

Stevige kou, maar zeker een dik pak
sneeuw zorgen er voor dat de steenuil
moeilijk aan eten komt. Mogelijk schakelt
ook hij over (net als de bosuil) op kleine
zangvogels die o.a. te vinden zijn bij
voedertafels. Wil je de steenuil een
beetje vooruithelpen hier wat tips:
+ Zorg dat stallen, loodsen, schuren enz.
goed toegankelijk blijven.
+ Strooi tegen de avond wat kippenvoer
op plaatsen waar muizen kunnen zitten
bv. bij houtopslag en rommelhoekjes. Of
zet een schaaltje in de schuur. De
muizen komen dan vanzelf.
+ Gevangen muizen uit de klem zijn een
welkome aanvulling. Eventueel bijvoeren
met honden- of kattenvoer uit blik of
eendagskuikens.

(Vught/ Cromvoirt)

Bij ons is er weinig reden tot juichen.
Dit jaar hadden we geen enkel
broedgeval.
Een paar kasten is wel bezocht door
steenuilen (enkele braakballen en in
een kast zat een uil), maar geen eieren
of jongen. In enkele kasten helemaal
niks. In een paar zaten spreeuwen. In
een kast zat in het voorportaaltje
achter de eerste vliegopening een
nestje met kleine blauwe eitjes er in. In
een volgende kast zat zelfs een
kompleet muizennest. Dat was dus
eigenlijk helemaal de omgekeerde
wereld. De muizen hadden het nest in
gebruik genomen in plaats van de
uilen.
Volgend jaar hopen we toch op betere
resultaten.
Wout van Mensvoort. Cromvoirt

HAAREN

Wij particulieren hebben de
neiging om al bij de eerste muis
te gaan gillen en gif te zetten.
Muizen die er van eten gaan de
eerste dagen gewoon hun gang,
worden wat suffer en zijn een
makkelijke prooi voor uilen die
op hun beurt het gif weer binnen
krijgen.
Er zijn in Nederland zes
bloedverdunnende gifstoffen
toegelaten. In een en dezelfde
winkel zijn vaak al meerdere te
koop en zien er uit als roze of
blauwe graankorrels.
Erg giftig voor uilen is
Brodifacoum te vinden in Klerat.
Deze zijn verwerkt in pellets
(roze brokjes) en mag eigenlijk
alleen door beroepsmensen
gebruikt worden. Eén muis met
Klerat doodt al een steenuil.
Echter, ook bij lang doorvoeren
met de andere korrels
verdwijnen de steenuilen of
verslechteren broedresultaten.

EERSEL

Bron: Peter en Wies Beersma

Wil de Veer en vrijwilligers Werkgroep
Steenuil in De Kempen.

Bert van de Ven
overleden
Tot grote ontsteltenis bereikte ons op 30
december het bericht dat Bert van de
Ven op zijn 56ste verjaardag plotseling is
overleden.
Bert
was
een
zeer
gemotiveerd vrijwilliger
bij
de
bescherming van de steenuil. Hij was als
medewerker van onze steenuilwerkgroep
werkzaam in zijn woonplaats Eersel. Wij
hebben Bert leren kennen als een fijne
collega die zich met hart en ziel heeft
ingezet voor het welzijn van de steenuil.
Onder zeer grote belangstelling is Bert
op 5 januari begraven. Voor de
uitvaartdienst werd regelmatig het geluid
van de steenuil gedraaid en op de
omslag van het boekje stonden twee
handen afgebeeld die een jonge steenuil
vasthielden, wat op alle aanwezigen veel
indruk maakte. Ook tijdens de dienst
werd vele malen gerefereerd aan de
steenuil en hoe belangrijk deze voor Bert
was. Wij zullen hem missen en wensen
zijn vrouw Jeanne en de kinderen veel
sterkte.

Welke muizen vangt uw kat?
Uw huiskat kan een belangrijke bijdrage
leveren aan de Brabantse Zoogdieratlas.
Tenminste als deze wel eens met een
muis aan komt zetten. Het verschil
tussen een muis en een spitsmuis zien
de meeste mensen wel, maar om welke
muis het dan precies gaat is niet altijd
even duidelijk. Om met zekerheid te
kunnen vaststellen welke soort de kat
gevangen heeft, worden kattenbezitters
gevraagd een (digitale) foto van de dode
muis te maken en die per e-mail naar
mensen van de zoogdieratlas te zenden:
zoogdieratlas@natuurmuseumbrabant.nl
Liefst meerdere foto’s uit verschillende
hoeken, met duidelijk zichtbaar kop, buik,
rug en staart. Aan de hand van de foto’s
kan de soort worden vastgesteld en het
adres vormt de exacte locatie.
Deskundigen kunnen dan bekijken welke
muizensoorten gevangen zijn.
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