Vanaf begin maart weer
Steenuil in de Lift is er voor iedereen.
webcambeelden!!

Steenuil
Redactie / Lay-out Jan van Rijsewijk

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

Territoriumroep/Baltsroep (joehoep, 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/Alarmroep (wiew, 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.

Nieuws en achtergronden over de Steenuil in Brabant
HAAREN

LAATSTE KEER MUIZEN

Superhandig! 1-2-3

Uit de mailbox

Het opzoeken van een Amersfoortcoördinaat wordt nu wel heel
makkelijk.
1. Open de link
http://www.xs4all.nl/~esteve
nh/1/frame/fr0.html
2. Klik op “GeoMap 1”
3. Typ het gastgeveradres
Daarna kun je het ballonnetje nog
verplaatsen naar de juiste plaats op
het perceel door het op te pakken en
te verslepen. Je moet de RDcoördinaten hebben achter het nr.1.
Daar staan de X en Y, die wij nodig
hebben. Echt makkelijk!

Henk Vennix
Uilenwerkgroep IVN
‘s-Hertogenbosch

ACHTER DE UILEN AAN

Inventarisatie
Het voorjaar komt maar langzaam op
gang. Er zijn al mensen die hun
ronde in de avond al gedaan
hebben, maar zover ik weet met
weinig resultaat. De natuur komt
later op gang dus ook de steenuilen
laten het afweten. Het is nog tè koud
geweest
voor
een
goede
inventarisatie.
Let op de juiste manier van
inventariseren (Zie Lift 62 van
februari). Let ook op het verschil
tussen baltsroep en alarmroep.

SOMEREN

In memoriam.
Het Vogelasiel Someren is in diepe
rouw. Vrijdag 12 februari is op 68
jarige leeftijd dhr. Toon de Smit
overleden.
Toon heeft zich jarenlang ingezet
voor de zieke vogels, hij was de
oprichter en initiatiefnemer van het
Vogelasiel in Someren. Het asiel is
gespecialiseerd in opvang van uilen
en
roofvogels
en
menig
uilenwerkgroep in Brabant wist
daarom de weg naar Someren te
vinden.
Voor zijn verdiensten werd Toon
onderscheiden als Lid in de Orde
van Oranje Nassau.

6de Jaargang nr.63

Best uilenfans,
Er zijn ook nog andere manieren om
van muizen verlost te worden dan ze
op een "diervriendelijke" manier te
bedwelmen en te laten sterven in
een alcoholische vloeistof. (Zie Lift
62 red.)
Wij hadden afgelopen jaar last van
muizen in huis en tuin. Ik heb 2
Longworth
inloopvallen
aangeschaft, die speciaal ontworpen
zijn voor het levend vangen van
kleine zoogdieren. In de inloopval
doe je een stukje brood met
pindakaas en een stukje kaas. De
muis komt op de geur af en loopt de
val in waarna het deurtje dichtvalt.
Om stress bij de muizen te
voorkomen moet je de val om de
paar uur controleren. Ik heb in 2
weken tijd op deze manier 10
huismuizen en 8 huisspitsmuizen
met val en al in de fietstas vervoerd
naar een naburig bos en ze daar
weer losgelaten. Daarna de val weer
schoonmaken want spitsmuizen
stinken enorm. Wij blij en de muizen
blij!
Antwoord van redactie:
Beste Henk.
Ik kan me jouw reactie wel
voorstellen.
Je moet er wel bij bedenken dat wij
veel te maken hebben met burgers
en boeren in het buitengebied die
anders over ratten en muizen
denken dan wij. Die mensen gaan
echt niet om de paar uur kijken of er
een muis in de val zit om die
vervolgens snel eruit te halen
vanwege de stress en ze in het bos
los te laten.
Het makkelijkst voor hen is een
bordje met vergif neer te zetten.
Daarom lijkt me de EKO 1000 een
goed alternatief. Zeker het feit dat je
er niet alle dag naar om hoeft te
kijken, want dat gaan deze mensen
echt niet doen.
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Groep ‘s-Hertogenbosch
Wij zijn redelijk tevreden met de resultaten
van 2009! In een vrij groot gebied, dat zich
uitstrekt van de Vlijmense Polder tot de
Rosmalensche Hoeven, hangen inmiddels
zo’n 22 kasten. Vele kasten hebben wij
pas vrij recentelijk in het gebied
opgehangen, vooral dankzij de
opmerkzame blik van bewoners van het
gebied. Het is niet alleen leuk maar voor
ons ook erg plezierig, de mensen die een
kast op hun erf hebben gekregen zo
betrokken te zien bij het wel en wee van
“hun” kast.
In de Vlijmense Polder werden 4 jonge
steenuilen grootgebracht. We troffen in
deze omgeving ook een slaapplaats aan in
een schuur van een steenuil, die zeer
waarschijnlijk nog niet gepaard is. Het is
mogelijk dat dit in de komende jaren nog
gaat gebeuren.
In de Henriettewaard troffen wij zelfs nog
een vrij broedgeval aan in de nok van een
schuur. Het deed ons goed te zien, dat
deze steenuil op geheel eigen kracht zijn
kroost grootbracht.
In de Empelsche Hoeven en Gewande (zie
foto) troffen we maar liefst zeven jongen
aan. Dat was een mooi resultaat!
Helaas hadden we bij de Groote Wetering
minder succes; we troffen er weliswaar een
vrouwtje steenuil op wat eieren aan, maar
in de hoek van de kast lag een ei dat zij
had verstoten. We hebben dit vrouwtje, dat
waarschijnlijk niet gepaard is, rustig laten
zitten en zijn enkele weken later
teruggekomen. Helaas was de vogel toen
gevlogen en waren alle eieren weg. De
kans is erg groot dat het vrouwtje vanwege een inmiddels fors opgelopen
kalkgebrek - haar niet-bevruchte eieren
heeft opgegeten. Dit is een
veelvoorkomend verschijnsel bij nietgepaarde uilen.
Verder hebben we in een aantal kasten
enkele krakers aangetroffen; in de meeste
gevallen holenduiven. Tenslotte hebben we
bij een aantal kasten weliswaar geen
(jonge) steenuilen aangetroffen maar wel
een flinke hoeveelheid braakballen, wat
toch duidt op de aanwezigheid van uilen!
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