Vanaf begin maart weer
webcambeelden!!

Steenuil

nieuw
seizoen

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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Nieuws en informatie over de steenuil in Brabant
CROMVOIRT

Goed begrepen

Ransuil bij toeval ontdekt
De uilengroep in Cromvoirt, die valt
onder toezicht van werkgroep Vught,
hebben een succesvol seizoen achter de
rug met weer betere resultaten. Dit jaar 5
broedsels met zeker 11 uitgevlogen
jongen. Maar er was ook een
bijzonderheid! Wout van Mensvoort
verteld: “Bij een van onze adressen,
waar 3 jonge steenuiltjes zaten, werden
we er door de bewoonster op
geattendeerd dat er volgens hen nog
meer uilen zaten. Er hing ook een
kerkuilenkast maar daar zat niks in. Nee,
de uil zat in een boom . Na enig zoeken
met de verrekijkers vonden we hem. Het
was een ransuil die op ongeveer 100
meter van de steenuilen broedde in een
oud kraaiennest. We
zagen ook een jong
zitten op een tak.
Hieruit blijkt wel dat
steenuilen en
ransuilen het goed
met elkaar kunnen
vinden”.
Foto: Sietske van Maeren

Bij een controlebezoek in juli zag ik dat de Fam.
Mathijssen uit Loon op Zand het helemaal begrepen
heeft. Zodra we hen verteld hadden dat er jonge
steenuiltjes in de kast zaten, heeft de familie meteen
aktie ondernomen en met wat pallets en schotten
eigenhandig een schuilplaats onder de nestkast
gemaakt. In de waterbakken voor de paarden heb ik
drijvend hout zien liggen. Helemaal goed!
HAAREN

Oorkonde Tiny Heijmans
Trots nam Tiny Heijmans de oorkonde
van Brabants Landschap voor het vijf
jaar broeden van de steenuilen op zijn erf
in ontvangst. Vorig jaar was het nog even
spannend of zij zich hier wel zouden
kunnen blijven handhaven. De oude kast
was aan vervanging toe en bij de
broedlocatie werd het te druk. Met de
verhuizing van de nieuwe woonruimte op
het erf, verkasten ook de steenuilen.
Wederom dit jaar een broedsucces met
maar liefst drie uilskuikens. Tiny in zijn
nopjes en de werkgroep ook want
wegens het 'jubileumjaar' werden zij
getrakteerd op heuse Bossche Bollen.

Uilen

Trotse gastouders

Het eerste nummer van het nieuwe
tijdschrift Uilen is met veel enthousiasme
door uilenliefhebbers ontvangen. De
bedoeling is dat het tweede nummer
tegen het einde van dit jaar zal
verschijnen. Het nummer zal ongeveer
80 pagina's! aan artikelen omvatten met
achtergrond
informatie over
de
in
Nederland voorkomende uilen. Er
hebben zich al
een aantal abonnees aangemeld en
er is nog steeds de
mogelijkheid om
een abonnement te
nemen voor
slechts €7.50 per
jaar. De prijs kan
erg laag worden
gehouden door
o.a. sponsoring van
Vogelbescherming.
Belangstellenden voor dit abonnement
sturen een mail naar uilen@steenuil.nl
onder vermelding van 'UILEN 2011' en je
naam en postadres.

Op You Tube vind je steeds meer
filmpjes over steenuilen. Ook Mieke
Makkenze heeft de camera genomen en
een aantal mooie opnames gemaakt bij
haar thuis. “Hierbij een paar filmpjes van
"onze" steenuiltjes. Dacht dat u dat
misschien wel leuk zou vinden”.
Leuk om te zien is hoe vooral jonge
pullen het fixeergedrag vertonen. Ook de
kast hangt perfect met een mooie
uitloper naar de boom.
•
http://www.youtube.com/watch?v=gc
HHOdURdXk&feature=mfu_in_order
&list=UL
•
http://www.youtube.com/watch?v=N
hqp5DhBCTw
•
http://www.youtube.com/watch?v=9
er9UlW2S-4&feature=related

Iedere gastgever, waar bij vijf
opeenvolgende jaren is gebroed, kun je
verrassen met een oorkonde. Aanvragen
bij Brabants Landschap
ahuijden@brabantslandschap.nl

Nieuwsbrief Stone
Nieuwsbrief van Stone is uit. Daarin de
bouw van een steenuilentoren ter
vervanging
van
een
schuurtje.
www.miecon.nl/project_steenuilentoren.h
tml. Wordt vervolgd!
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