Vanaf begin maart weer
webcambeelden!!

Steenuil

Achter de
uilen aan

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 en uilenwerkgroepen ontvangen iedere
maand deze nieuwsbrief. Voor aan- of afmeldingen mail
naar steenuilindelift@home.nl
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DE INVENTARISATIE is een jaarlijks terugkerende activiteit binnen de steenuilbescherming.
We willen weten waar uilen zich ophouden en hoeveel broedparen er in een gebied aanwezig
zijn. We laten dan de roep horen van een mannetje steenuil. Die roep heet 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.
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!
______________________________________________________
Geluiden kun je downloaden via de link
http://www.steenuilgroningen.nl/redirect.html?spectrogram. Op de werkelijk prachtige site
van www.hanbouwmeester.nl vind je een Mp3 speaker die zeer geschikt is in het veld.
Uitdrukkelijk wordt er bij vermeld voorzichtig met het gebruik van geluid om te gaan. Bij
aanschaf van het apparaat worden daar afspraken over gemaakt. ( Incl. verzendkosten €24.50)

De Nederlandse Biodiversiteit
WIE?VRAAG?ANTWOORD!
WIE: Ton Arends uit Waalre.
VRAAG: Ik heb van 2 eigenaren van terreinen toestemming
voor het plaatsen van een nestkast voor steenuilen. De
locaties zijn in het buitengebied van Waalre. Mijn vraag is of
dit geschikte terreinen zijn?
1. Het ene terrein is ongeveer 2 ha, grotendeels grove
dennen. Deels vijver en halfopen + loslopende pauwen,
reeën, kippen e.d. De eigenaar vroeg zich af of de steenuilen
de zangvogelpopulatie op zijn terrein niet bedreigen. Hij heeft
er namelijk ook ongeveer 10-15 nestkastjes voor zangvogels
geplaatst. Kunnen de steenuilen een zangvogelpopulatie
'bedreigen'? Is dit een geschikt terrein?
2. Het andere terrein is een soort boomgaard (hobbytuinder),
ca. 1,5 ha. met 2 kleine huisjes. In de directe omgeving zijn
enkele boerenhoeves.
3. Dan heb ik nog een derde terrein op het oog (3 a 3,5 ha),
dat is voornamelijk bos (geen bebouwing/bewoning), tegen
een 'luxe' woonwijk gelegen.
ANTWOORD:
Terrein 1: Dit biotoop is zo te lezen wel geschikt. Half open
(=beschutting) en een dierenparkje (=wormen en muizen).
Dennen horen niet echt bij een steenuil maar vooruit. En ja,
een steenuiltje heeft wel eens een zangvogeltje op het menu
staan maar van een populatie bedreigen is geen sprake.
Terrein 2: Ook dat klinkt niet gek. Is het een oude
boomgaard? Laagstam of hoogstam? Zijn er holen om te
broeden? Hoe is de situatie bij de boerenhoeves? Zitten daar
al misschien steenuilen? Bedenk wel dat het geen zin heeft
om zomaar ergens een kast te hangen. Er moeten steenuilen
binnen een straal van enkele kilometers aanwezig zijn. Heb
je het gebied geïnventariseerd?
Terrein 3: Hier heeft het geen zin om een kast te hangen.

Het
boek
De
Nederlandse
Biodiversiteit geeft een actueel
overzicht van de Nederlandse
planten, dieren, schimmels en
eencelligen. In totaal worden 204
groepen behandeld, van oogdiertjes
tot korstmossen en van varens tot
zoogdieren. Van elke groep wordt
basale informatie gegeven: aantal
soorten in Nederland en de wereld,
uiterlijk, biologie, relatie met de mens
en
determinatiewerken.
Talrijke
kleurenfoto's illustreren de enorme
diversiteit aan vormen en voor
sommige
groepen
is
een
diversiteitskaartje of trenddiagram
opgenomen.
Naast
de
groepsbesprekingen
zijn
er
hoofdstukken
over
het
begrip
biodiversiteit, onderzoek, beheer en
beleid.
Ruim 100 specialisten, afkomstig uit
de Particuliere Gegevensbeherende
Organisaties (elk gespecialiseerd in
een groep dieren of planten),
natuurhistorische
musea
en
onderzoekinstellingen, hebben aan
het
boek
meegewerkt.
Een
onmisbare bron van informatie voor
iedereen die zich beroepsmatig of in
de vrije tijd bezig houdt met de
Nederlandse
plantenen
dierenwereld. €49.95

“We hebben de eerste melding van
paarvorming van steenuilen al binnen”,
meldde me half januari een enthousiaste
steenuilbeschermster. Jazeker, winterparingen
komen voor en zijn bedoeld om de sociale
band tussen de toekomstige ouders te
versterken. Pas in het vroege voorjaar begint
de echte territoriale- en paaractiviteit. Dan
zoeken het mannetje en vrouwtje elkaar op
om te paren. Tijd voor een inventarisatie!

RHENEN

Landelijke Steenuilendag
Op zaterdag 12 februari organiseert
Stone
weer
de
landelijke
steenuilendag. Een dag voor de
doorgewinterde steenuilbeschermer
die meer wil weten over de
bescherming van de steenuil. Een
bijzonder boeiend en afwisselend
programma is er samengesteld.
Onderwerpen als overleving van
jonge steenuilen, broedbiologisch
onderzoek en nestcontroles komen
aan de orde. Hoogtepunt wordt
gevormd door de presentatie van de
nieuwe Handleiding broedbiologisch
onderzoek en de ErfWijzer. Ook is er
een
soort
van
doorlopende
nestkastenshow doordat iedereen
zijn eigen type nestkast mee kan
nemen en ter plaatsen kan showen.
Gemeentehuis van Rhenen. Nieuwe
Veenendaalseweg
75
Rhenen.
Aanvang 10.00u . Sluiting 15.30u.
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