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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

Nieuws en achtergronden over de Steenuil in Brabant
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STEENUIL IN DE LIFT!
Bron: Jaarverslag Brabants Landschap
Met de Steenuil gaat het momenteel goed in Brabant! De steenuil wist
zich goed aan de strenge winter aan te passen en de populatie
groeide in 2009 met ruim duizend uitgebroede jongen. Naast het
plaatsen van nestkasten wordt er in toenemende mate gewerkt aan
een beter biotoop. Steenuil heeft veel profijt van kleine maatregelen
op het erf, zoals schapenweitjes, ruigtestroken, takkenrillen,
composthopen en andere elementen. Het jaar 2009 was een slecht
muizenjaar maar een goed meikeverjaar. Dankzij die meikeverpiek is
de populatie er goed van af gekomen.
Meer broedgevallen in 2009.
Het totaal aan broedgevallen in 2009 komt op 466, wat weer een
flinke stijging is t.o.v. 2008.(433). Er waren 381 geregistreerde
broedgevallen in nestkasten aangetroffen. Daarnaast zijn 85 vrije
broedgevallen geregistreerd. Gaan we uit van de aangeleverde
gegevens door uilenwerkgroepen, dan ligt het aantal vrije
broedgevallen (in knotbomen of onder de pannen in schuurtjes) in
Brabant op 18% van het totaal aantal broedsels. Op 96 locaties zijn
tijdens controles wel uilen op de broedplaats waargenomen, maar
zijn deze niet tot broeden gekomen. Dit is wel een verdubbeling
t.o.v. 2008. Via inventarisaties voorafgaand aan het broedseizoen zijn
door werkgroepen 64 territoria vastgesteld en geregistreerd. Uit de
trend is op te maken dat steeds meer steenuilen in het zicht en
daardoor onder de hoede komen van steenuilbeschermers.

De

groep met de meeste broedgevallen is vogelwerkgroep De Kempen
(36) onder leiding van Wil de Veer, gevolgd door vogelwacht De
Maasheggen (31) onder leiding van het duo Maria van Amstel en Leo
Daanen. Wat verder opvalt is dat Vogelwerkgroep IVN Bernheze op maar liefst 15
locaties wel uilen op de nestplaats heeft aangetroffen, maar geen broedgeval heeft
vastgesteld. Hier is vermoedelijk óf het voedselaanbod in het gebied dermate slecht
dat de uilen niet in broedpositie zijn gekomen, óf is er misschien een overschot aan
mannetjes.
Tussen de 3 districten in Noord-Brabant zijn er flinke verschillen in het aantal
broedgevallen. De bodemgesteldheid en de kleinschaligheid van het landschap spelen
hier waarschijnlijk een rol. Het westen van Brabant betreft voornamelijk kleigrond met
grootschalige akkerbouw en weinig kleine boerenbedrijven met geschikte erven. De
meeste Brabantse steenuilen bevinden zich in Oost- en Midden-Brabant.
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Beleef de lente
De 2 jonge pullen zijn nu drie weken
oud en op beleefdelente.nl kunnen we
nog een paar weken meekijken met de
webcam van Vogelbescherming. Er
wordt nog volop gevoerd. Zelfs een
volwassen woelrat viel ten prooi. Deze
was zo groot dat moeder uil hem
aanvankelijk niet eens door het gat
naar de broedruimte gesleept kreeg.
HAAREN

Mijlpaal
In 2009 hebben de Brabantse
steenuilbeschermers
een
mijlpaal
bereikt. Alle 51 werkgroepen hebben
namelijk hun gegevens aangeleverd bij
het
Coördinatiepunt
Landschapsbeheer. Deze gegevens
zijn meer dan welkom, omdat alleen zo
het nut en het effect van de
uilenbescherming in beeld kan worden
gebracht.
BERKEL-ENSCHOT

Erepenning
Wegens zijn tomeloze inzet voor de
uilenbescherming kreeg Gerard van
der Kaa uit Oisterwijk de Brabantse
Landsschappenning uitgereikt. De
onderscheiding werd hem uitgereikt
tijdens
de
Jaaravond
Uilenbescherming. Gerard heeft zich
zeer verdienstelijk gemaakt bij het
opbouwen van een provinciaal netwerk
voor de uilenbescherming. Hij ringt al
20 jaar kerkuilen in heel MiddenBrabant waar hij ook 38 jaar geleden
de Vogelwerkgroep Midden-Brabant
e
mede oprichten. Gerard is de 9
Brabander die de erepenning ontving.
Voormalig dir. Brabants Landschap
Dolf Gijtenbeek en bioloog Henk Moller
Pillot gingen hem voor.
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