nestkasten

Vanaf begin maart weer
webcambeelden!!

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
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‘SHERTOGENBOSCH

Trampolines
Er is al veel gezegd over de kwetsbaarheid
van jonge steenuiltjes. Ook dit jaar zijn er
weer veel slachtoffers gevallen. Daarom kan
er niet genoeg aandacht besteed worden aan
de oorzaken daarvan. We kennen allemaal
de oorzaak van verdrinking in waterkuipen,
beknellingen, verkeersslachtoffers, eksters en
kraaien en onvriendelijke huisdieren zoals
honden en katten enz.
Joost Nijkamp, gebiedscoördinator werkgroep
‘Hertogenbosch, wil er nog een onder de
aandacht brengen en wijst op het risico van
de ‘ingegraven trampolines’. Het is volgens
hem belangrijk dat er géén opening is tussen
de buitenste rand van de trampoline en het
grasveld. Het is in het gebied van Joost al
meerdere malen gebeurd dat er toch een
uiltje doorheen is gevallen met dodelijke
afloop.

EINDHOVEN

Oehoe
Zo nu en dan bereiken mij berichten die niet
direct met de steenuil te maken hebben. Eén
ervan wil ik U niet onthouden en komt van Wil
de Veer, gebiedscoördinator van werkgroep
‘De Kempen’.
Wil schrijft: ”Op 15 september 2011 was ik op
Golfbaan Welschap in Eindhoven om foto’s te
maken van de flora en fauna. In een gedeelte
van het bos was het erg onrustig met
alarmsignalen van diverse soorten vogels.
Het was een kakofonie van geluid en er
kwamen steeds meer vogels op af. Het
vermoeden bestond dat er een sperwer of
havik zou zitten maar die gaan als het te gek
wordt wel weg. Toch maar eens gaan kijken.
Het bleek dat een oehoe de oorzaak was van
alle commotie. De telelens gepakt en knippen
maar. De vogel bleef rustig zitten maar de
andere vogels vlogen weg toen ze mij zagen.
De oehoe leek in goede conditie en had geen
zogenaamde “langveter” om zoals gebruikt
door valkeniers. De volgende dag was de
vogel verdwenen en zowel op de golfbaan als
in de directe omgeving werd hij niet meer
gezien. Er is nog naar prooiresten en
braakballen gezocht maar er werd niets
gevonden.
Op deze golfbaan heeft onze werkgroep
meer dan honderd! nestkasten hangen.
Tevens hebben wij hier op diverse plaatsen
voederplekken ingericht om de vogels de
winter door te helpen”.
En hieruit blijkt dat Wil met z’n club niet
alleen met de steenuilbescherming bezig is.

WIE? VRAAG? ANTWOORD!
WIE: Corry Vingerhoeds
VRAAG:
VRAAG Waar kan ik de roep van de
steenuil vinden? Onze Jos denkt dat ie er
een heeft gehoord!
ANTWOORD:
Er
zijn verschillende
manieren om achter de geluiden te komen
van de steenuil. Je moet wel het
onderscheid weten tussen de gewone
roep en de territoriumroep. De
territoriumroep hoor je overigens alleen
maar in de paartijd vanaf februari tot
april. De gewone roep, of ook wel
alarmroep genoemd, hoor je dus het
meest. Je kunt het geluid vinden door naar
Google te gaan en typ dan "steenuil
geluid". Vervolgens klik je bv op de site
van Vogelvisie. Die laten alleen de
alarmroep (wiew, wiew) horen.
En nu maar goed de oren, en ook wel de
ogen, de kost geven. De meeste uiltjes
houden vanaf nu hun mond maar straks in
het voorjaar kun je ze bij schemer volop
horen. Succes.

Nestkasten bieden de steenuilen
plaats om te broeden maar ook om ze
een veilige schuilplaats overdag te
geven. Als we genoeg nestgelegenheid
aanbieden kiezen steenuilen vanzelf de
plek uit om te nestelen en tussen
opeenvolgende jaren van plek te
wisselen als ze door ervaring erachter
gekomen zijn dat een bepaalde plek
toch niet optimaal is. D.w.z. wanneer er
in een territorium niet genoeg
schuilgelegenheid te vinden is, zoals
open loodsen en schuren, is het soms
verstandig een extra kast te plaatsen.
Foto: Eric van Asten

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 een uitloop hebben in de boom.
3. Zorg voor een open aanvliegroute.
4. Een kast aan de gevel 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.
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