Steenuil

in de lift
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, uilenwerkgroepen en geïnteresseerden
ontvangen iedere maand deze nieuwsbrief. Voor aan- of
steenuilindelift@home.nl
afmeldingen mail naar

Nieuws en informatie over de steenuil in Brabant
TIEN BIJ HET HANGEN
1. Hang de kast op een rustige plaats dicht bij
het erf. Het liefst in een boom die in de
zomer de nodige schaduw biedt.
2. Laat de kast met de opening steunen op
een tak zodat de jonge pullen makkelijk en
veilig in de boom kunnen blijven..
3. Zorg voor een open aanvliegroute.
4. Een kast aan een buitengevel zeker niet in
de volle zon hangen.
5. Voorkom inregenen, richt daarvoor de
opening niet naar het westen.
6. Hoogte tussen 3 en 5 meter.
7. Hang de kast ietsje achterover dat
voorkomt het naar voren rollen van de
eieren.
8. Leg op de bodem wat nestmateriaal bv.
zaagsel en/of houtsnippers.
9. Hoe verder weg van de openbare weg, hoe
minder verkeersslachtoffers.
10. Werk veilig en met z’n tweeën en gebruik
een degelijke ladder met eventueel een
valbeveiliging.

Tip: De kast op de foto mag gerust wat lager hangen. In de
spie bij de onderste rechter tak was prima geweest.
Makkelijker te controleren en schoon te maken. De nog
niet vliegensvlugge jonge uilen klauteren wel naar boven
als ze dat willen.
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Het vroege najaar is dé tijd om nieuwe kasten te hangen. Dat de rek
er nog niet uit is bewijst het toenemende aantal bezette nestkasten.
Brabants Landschap levert nog steeds op verzoek de kasten van het
type Renes, (villa Marco) ontworpen door Marco Renes,
veldmedewerker van BL. Belangrijk zijn de scheidingswandjes tussen
de ingang en het broedgedeelte. Tussen de wandjes zit slechts 8 cm
ruimte. Door de diameter van de gaten, gecombineerd met de bocht
die gemaakt moet worden door roofdieren, is het broedgedeelte
nauwelijks bereikbaar voor predatoren. Ten tweede zijn, om te
voorkomen dat de jonge steenuiltjes te vroeg de kast verlaten, de
doorgangen in de scheidingswandjes iets hoger geboord. Nu moeten
de jonge steenuilen hoger klauteren om de kast te verlaten,
waardoor de overlevingskansen zo groot mogelijk zijn. Ook is er
boven in het deksel een gat gemaakt zodat de jonge uiltjes boven op
het dak kunnen klimmen om daar
gewend te raken aan hun omgeving.
Tegen het inregenen van de kasten zijn
tochtstrips aangebracht via het scharnierpunt aan de achterzijde. Het hout
Villa Marco
van de kast is onder hoge druk gestoomd en zodoende op een milieuvriendelijke manier vochtwerend gemaakt.
Werkgroep

Rob van de Wiel,
beheerder Vogel- en
Natuurmuseum EttenLeur, assisteert mensen
van steenuilenwerkgroep
Etten-Leur bij het
controleren van
uilenkasten. Met zijn
oude Land Rover
vervoert hij de ladder en
maken ze in het najaar
de uilenkasten schoon
voor het volgende
broedseizoen.

Nest
kasten

Bob Vischer
steenuilenwerkgroep
Oisterwijk

Vanaf begin maart weer
webcambeelden!!

Den Bosch

‘Mannen gezocht in den Bosch’
Het seizoen 2010 heeft ons minder jongen opgeleverd dan in 2009. Een
mooi resultaat was het nest met 5 jongen in onze eerst opgehangen kast
bij de stapstenen Grote Wetering. Maar we hebben ook een koppel
lesbotjes die tezamen 8 onbevruchte eieren hebben geproduceerd,
misschien kunnen potente steenuilmannen hier uitkomst bieden.
Het inventariseren in Bokhoven leverde 5 nieuwe territoria op, we hebben
hier 4 nieuwe kasten opgehangen. Jammer dat een koppel verloren ging
door een verdronken uil in de beerput.
Gr. Jan Timmers.

Maasheggen

Werkgroep
We zijn met 11 personen, 4 dames en 7 mannen. In totaal hangen bij ons 75
kasten waarvan 49 kasten van Brabants Landsschap (prima kasten). Het
broedseizoen van de steenuil was heel goed dit jaar. Maar liefst 41 broedsels!
Dus de bezetting is iets meer dan de helft. 1 kast met 6 jongen ,12 met 5
jongen,7 van 4, en 11 van 3 jongen en de rest 2 of 1 jong of mislukt in de eifase .
Nog een leuke waarneming gehad. In Oeffelt in een boomgaard hangt al jaren
een steenuilenkast van ons. Veel broedsels gehad hier, nu ook, weer 3 jongen
geringd. Belt daarna de eigenaar (de kast hangt in een kersenboom) Ik kijk eerst
even in de kast om de uiltjes niet te storen met plukken. Er liggen 2 pootjes met
ring in de kast, 1poot was van een uiltje, de ander van een spreeuw met ring uit
Brussel 20Z42053. Navraag gedaan bleek dat de spreeuw in Antwerpen 09-112004 geringd was. Bijna 6 jaar oud, naar Nederland gevlogen, in een heerlijke
kersenboom aan zijn eind gekomen. Dit is nu het mooie van ringen en erg
interessant zulke waarnemingen.
Maria van Amstel; lid van Vogelwacht de Maasheggen.
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