Vanaf begin maart weer
webcambeelden!!

Wie er een verklaring voor
heeft mag het zeggen:
3 steenuiltjes van ongeveer 3
weken oud met 1 jong van
amper 1 week oud samen in
één kast. Reacties naar
steenuilindelift@home.nl

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 en uilenwerkgroepen ontvangen iedere
maand deze nieuwsbrief. Voor aan- of afmeldingen mail
naar steenuilindelift@home.nl

Nieuws en informatie over de steenuil in Brabant

Natuurwerkdag
Op zaterdag 5 november organiseert
Landschapsbeheer Nederland alweer de
elfde Natuurwerkdag, dé dag om je uit te
leven in het Nederlandse landschap. Vorig
jaar meldden zich al meer dan 12.000
vrijwilligers (variërend in leeftijd van acht tot
tachtig)
aan.
Activiteiten
voor
de
Natuurwerkdag vinden plaats op meer dan
350 locaties door het hele land en
beginnen vroeg in de ochtend: van poelen
schoonmaken
tot
bomen
knotten,
fruitbomen snoeien, grienden afzetten etc.
Het landschap kan zich nu eenmaal niet
zelf onderhouden. Leef je dus gerust uit.
Kijk snel voor meer informatie over locaties,
activiteiten, aanmelding en de speciale
kinderlocaties op de www.natuurwerkdag.nl
.

TILBURG

Akkerrandenbeheer

Uilen in Brabant
De site Uilen in Brabant is uit de lucht.
Enkele jaren geleden is er enthousiast aan
begonnen maar wegens te weinig activiteit
heeft de webmaster er de stekker
uitgetrokken. “De site leefde niet meer”,
aldus Job van de Hoven.

Door Anita van Dooren

De Landelijke Uilendag in Schouwburg
Ogterop te Meppel was een groot succes!
Deze dag wordt eens in de twee jaar
georganiseerd
door
STONE
in
samenwerking met de Kerkuilenwerkgroep
Nederland. Het programma bestond, naast
aandacht voor 25 jaar steenuilenonderzoek
door Ronald van Harxen en Pascal
Stroeken, uit een gevarieerd en interessant
aanbod van lezingen. Met daarin aandacht
voor de verschillende uilensoorten: van
Ransuil tot Oehoe. Verrassend was de
lezing over de Laplanduil en ook de
bijdrage van de Ruigpootuil-werkgroep was
bijzonder door de unieke opnamen van
deze soort. Het onderzoek naar biotoop
gebruik van de Kerkuil in het broedseizoen
in verschillende landschapstypen, gaf meer
inzicht in de soort want hier was nog maar
weinig over bekend. Kortom een mooie en
interessante dag die goed werd bezocht.
Deze dag werkt tevens prima voor
kennisuitwisseling en ontmoetingen met
andere uilenbeschermers! Tot slot was er
ook nog ruimte voor de highlights van
Beleef de Lente en kondigde Ronald van
Harxen en Pascal Stroeken het boek ‘De
Steenuil’ aan dat eind november uitkomt.

Werkgroep

Werkgroep

Oisterwijk

Oisterwijk/Moergestel/Haaren
Nu alle controles zijn afgerond kunnen we
de balans opmaken van de resultaten van
het afgelopen broedseizoen. Het was een
redelijk goed jaar, waarbij vooral de
resultaten in Oisterwijk eruit sprongen. Wat
het voedselaanbod betreft was het in onze
regio in elk geval een goed muizenjaar,
getuige de vele prooien die we aantroffen
in de kasten. De legselgrootte was hier dan
ook naar. We troffen broedsels aan met vijf
en zes jongen. De afstanden van de
broedpaartjes lagen dit jaar ook veel
dichter bij elkaar dan voorheen.
Daarentegen liepen de resultaten in
Haaren terug en blijft het aantal
broedpaartjes in Moergestel achter. Al met
al zijn we heel tevreden over de stijgende
lijn in Oisterwijk. In Haaren zijn op twee
adressen oorkondes uitgereikt.
Maar het is geen reden om achterover te
leunen, want uilenbescherming vraagt om
een lange adem. De meeste jonge uiltjes
overleven na het uitvliegen het eerste jaar
niet. Slechts één op de vijf jongen overleeft
de winter. (bron Stone). Totaal dus 16
broedsels in kasten met zeker 22
uitgevlogen jongen.
Anita van Dooren

Tilburg

Udenhout/Biezenmortel/Loon op
Zand/Berkel-Enschot/Tilburg-N.
Totaal hangen er in ons werkgebied nu 81
nestkasten. In 14 kasten is er gebroed. Er
is weinig tijd geweest om te kijken of ze ook
allemaal uitgevlogen zijn. Maar alle jongen
waren gezond en goed doorvoed ondanks
de grote aantallen (4 of meer pullen was
geen uitzondering). Verder zijn in 2 kasten
uilenballen aangetroffen en ook in het
gebied nog 4 vrije broedsels. Voorwaar
een beter resultaat dan het vorige jaar.
Sommige gebiedjes raken ‘vol’ wat betreft
nestkasten. Dat is het moment om te
denken aan biotoopverbetering. Via de
Erfwijzer gaan we gastgevers er toe
aanzetten het biotoop in hun omgeving te
verbeteren. De thema-avond
Akkerrandenbeheer op 15 november in het
Natuurmuseum Brabant zal daarom zeker
bezocht worden. Ondanks de “Brabantse
vooruitgang” baart het ons zorgen dat
landelijk de steenuilpopulatie daalt en als je
hoort dat soms nog niet één op de vijf
uitgevlogen jongen het eerste
broedseizoen haalt (Stone) is er voorlopig
nog genoeg werk aan de winkel.
Jan van Rijsewijk

Frans van de Ven groep Oisterwijk

Op dinsdag 15 november 2011 organiseert
de Stichting Vogels In Brabant (VIB) een
thema-avond over akkerrandenbeheer.
In de afgelopen jaren zijn zeer succesvolle
projecten uitgevoerd met het duurzame
en/of ecologisch beheer van akkerranden.
Hierbij wordt geprobeerd om door middel
van braakligging of het inzaaien van
speciale kruidenstroken in gebieden met
intensieve landbouw de achteruitgang van
traditionele akkervogels, zoogdieren en
insecten tegen te gaan. In deze themaavond wil men een aantal van deze
projecten naar voren halen en de
toehoorders praktische handvaten bieden
om in hun eigen werkgebied hiermee aan
de slag te gaan.
Met sprekers als Wiel Poelmans (Provincie
Noord-Brabant),
Jochem
Sloothaak
(Brabants Landschap), Wico Dieleman
(ZLTO), Ben Koks en Henk Jan Ottens
(Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief)
en Gerard Müskens (Alterra / Provincie
Zuid Limburg) beloofd het een zeer
interessante avond te worden voor
iedereen die in vogels, zoogdieren en in
modern natuurbeheer geïnteresseerd is. Er
zijn geen toegangskosten maar een
vrijwillige bijdrage is van harte welkom!
Dus dinsdagavond 15 november 2011, in
het Natuurmuseum Brabant, Spoorlaan
434, 5038 CH Tilburg (tegenover Tilburg
CS).

Landelijke uilendag
groot succes
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Een veelgebruikt hulpmiddel is deze opvouwbare
ladder. Handig in elke auto mee te nemen en hoog
genoeg om steenuilenkasten te bereiken. Je komt ‘m
in
verschillende
prijsklassen
tegen
bij
de
bouwmarkten. Vanaf €89.-
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