ACHTER
DE UILEN
AAN

Steenuil in de Lift is er voor iedereen.
Vooral voor hen die met de bescherming
van hetweer
‘kleinste uiltje in ons land’ bezig
Vanaf begin maart
zijn. Mensen bij wie een steenuil woont,
webcambeelden!!
nestkastbezitters en uilenwerkgroepen
ontvangen
iedere
maand
deze
nieuwsbrief. Uit reacties blijkt dat het blad
zeer welkom is. Voor aan- of afmeldingen
Redactie / Lay-out Jan van Rijsewijk
mail naar steenuilindelift@home.nl
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ACHTER DE UILEN AAN

NOG ÉÉN KEER OVER MUIZEN

Als de steenuil in het voorjaar van zich laat horen is dat een kans om te weten
waar ie ergens zit. Door het jaar heen, met het plaatsen en onderhouden van
kasten, krijg je wel een bepaald beeld hierover, maar het precieze aantal
territoria kun je met de inventarisatie pas ontdekken.
Deze inventarisatie is een jaarlijks terugkerende activiteit binnen de
steenuilbescherming. We willen weten waar die uilen zich ophouden en
hoeveel broedparen er in een gebied aanwezig zijn. Dat doen we door middel
van een draagbare geluidsrecorder. We laten dan de roep horen van een
mannetje steenuil. Die roep heet de territorium – of baltsroep. Wanneer je
dan eenzelfde reactie krijgt van een “echte” steenuil in de buurt weet je dat
op die plaats een paartje zit en straks waarschijnlijk gaat broeden.
Inventariseren kan in de periode van half februari tot half april. De uiltjes zijn
vanaf de schemer tot middernacht actief. Vooral de eerste 3 uren zijn
belangrijk. Daarna krijgen ze honger en vinden ze eten belangrijker.
De volgende werkwijze lijkt succesvol:
• 10 x territoriumroep – 1 minuut pauze
• 10 x territoriumroep – 1 minuut pauze
• 10 x territoriumroep – 3 minuten pauze
Dit kun je nog een keer herhalen. Wacht
daarna zeker 10 minuten op een reactie.
Hoor je wat; stop dan meteen met afspelen!

Naar aanleiding van berichtgeving in
Lift 61 werd ik door Hans Willemsen
geattendeerd op het volgende
product:
“Er schijnt nu een effectief systeem
te zijn om ratten en muizen op een
ecologische manier te vangen. Het
heet EKO1000 en werkt zonder gif.
Zodra een rat of een muis van het
voedsel boven in het apparaat eet,
wordt er een schakelaar geactiveerd
dat een draaimechaniek in werking
zet waardoor het dier in een alcoholvloeistof onderin het apparaat valt.
Daar
worden
ze
op
een
diervriendelijke
wijze
bedwelmd
waarna ze zonder stress vrijwel
direct sterven. De dieren worden
door deze vloeistof in het onderste
compartiment op natuurlijke wijze
geconserveerd. Daardoor is er nooit
sprake van stank, ook als de bak
maar eens in de zoveel tijd wordt
geleegd. Door de uitgekiende
techniek en de samenstelling van de
vloeistof is dit apparaat absoluut
reukloos, hygiënisch, vorstbestendig
en hierdoor overal inzetbaar. Meer
weten? www.eko1000.com

Het alternatief voor gif

RIJEN

DODE STEENUILEN

Steenuil alweer gekozen tot
ambassadeur

Wat te doen met een dode
steenuil

Proficiat mensen uit Gilze-Rijen! Wederom is
het de steenuil gelukt om ambassadeur te
worden in een gemeente in Brabant. Na
Breda en Eersel nu dus Gilze-Rijen.
De werkgroep biodiversiteit in die plaats zet
de komende tijd activiteiten op touw om de
steenuil te behouden. Zo worden er plaatsen
gecreëerd waar steenuilen hun voedsel
kunnen vinden en er worden meer
steenuilkasten gehangen.
Inwoners konden stemmen op een dier of
plant waarvan zij menen dat er extra
aandacht aan besteed mag worden. Meer
dan 2000 inwoners brachten hun stem uit.
Ruim 650 mensen kozen de steenuil als
ambassadeur van de biodiversiteit. Het
blauwtje, een vlinder, eindigde met 390
stemmen op de tweede plaats. Op plaats drie
is de korenbloem geëindigd met 275
stemmen.

Peter Beersma onderzoekt dode
steenuilen. Hij zegt:” Ik zou wat
vaker secties m.n. uit het zuiden en
westen van Nederland mogen
ontvangen. Wat te doen: Het
kadavertje invriezen en (later) bellen.
Opsturen kost wel enige moeite,
maar vertaalt zich in een e-mail terug
waarin gewicht en conditie, leeftijd
en geslacht, feitelijke doodsoorzaak,
inwendige
parasieten
en
de
maaginhoud
beschreven
staan.
Omdat steenmarters bij jullie nog niet
voorkomen is predatie door katten
met zekerheid vast te stellen.
Uitwendig is dat niet te zien en lijkt
de uil bv. tegen het raam gevlogen te
zijn. Onderhuids wordt de oorzaak
pas duidelijk”. Meer informatie vind je
op www.steenuilgroningen.nl

EERSEL

Lezing steenuil
Marco Renes verzorgt op 22 februari
in het gemeentehuis van Eersel een
lezing over de steenuil en de
biodiversiteit. Ook zal Wil de Veer
kort ingaan op de werkzaamheden
en resultaten van werkgroep De
Kempen.
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