De Steenuil or, de

Kat-oele, Katule, Kabultien
O p het platteland wordt de Steenuil, Athene
noctua, vaak aangeduid met zijn dialectnaam:
Kat-oele of Katule, of nog vaker gewoon
Katuultien. Onder de bewoners van het
land is het Katuultien geen onbekende, al was
het alleen maar door de opwinding die hii
vaak teweegbrengt onder de vogelbevolking.
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De vogelwerkgroep van de Koninkliike
Nederlandse Natuurhistorische Vereniging
afdeling Epe en Heerde organiseert regelmatig
vogeltellingen. Uit de inventarisaties blijkt dat
de Noordoost-Veluwe nog een belangrijk bolwerk is voor deze kleinste uilensoort. Maar er
wordt op sommige plaatsen ook achteruitgang
geconstateerd.

In deze brochure geven wij u de antwoorden
op deze vragen.
Onze vogelwerkgroep
- . heeft het idee dat het
met onze kleinste uil niet goed gaat en wil
graag weten waar de Steenuilen broeden, om
beschermende maatregelen te kunnen nemen.
Naar aanleiding van de inventarisaties schatten wij het aantal broedende paren momenteel
op meer dan 125 paar in de gemeenten Epe
en Heerde. Concentraties Steenuilen bevinden
zich hoofdzakeliik aan de oostzijde van de
dorpenweg waar zich een kleinschalig agrarisch landschap bevindt.

Signalement

I

De Steenuil is onze kleinste uil en bereikt
slechts een lengte van 2 1 tot 23 cm met een
spanwijdte (van vleugel tot vleugel) van 56 cm.
Het verenkleed liikt veraf niet spectaculair,

HW ziet een Stmnuil eruit, waar kunt u een
Steenuil waarnemen en waarom worden
Steenuilen geteld? Kunnen we de Steenuil helpen door harstel van ziin leefomgeving.

tie verbliiven en geen groiet afstanden afleg.
gen. Allsen jonge Steenuilen zaeken nieuwe
gebieden op, maar dan nog op slechts enkels
tientallen kilometers van de oorJpronkeliike
nestplaats.
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Voedsel
Het voedselgedrag van de Steenuil is bijzonder interessant; muizen, grote insecten, kikkers,
slakken, loopkevers, wormen en jonge vogels
vormen het menu, afhankelijk van het aanbod.
Evenals alle uilen worden braakballen geproduceerd met een maximale grootte van circa
4 bij 1,5 cm. Het bemachtigen van de prooien is vrij opportunistisch; wat op dat moment
gemakkelijk te verschalken is, wordt gegeten
en aan het uilenkroost gevoerd. In jaren dat in
mei veel meikevers aanwezig zijn, kunnen
Steenuilen grote aantallen meikevers vangen.
In muizenrijke jaren worden daarentegen weer
veel muizen gevangen. Ook regenwormen zijn
belangrijke prooien, mits deze goed bereikbaar zijn in graslandjes die extensief bemest
worden.

N a ongeveer een jaar is de Steenuil geslachtsrijp. Wanneer een paartje Steenuil elkaar h e b
ben gevonden blijven ze elkaar voor het leven
trouw. Dit geldt ook voor de broedplaats.

Waar leeft de Steenuil
De Steenuil is één van de uilensoorten die net
als de Kerkuil gebonden is aan menselijke
bewoning en alleen in cultuurlandschappen
kan leven.

Broedgedrag
Vanaf eind februari tot medio april zijn de
Steenuilen erg luidruchtig, aangezien dan
de balts wordt gevierd. Tijdens de eilegperiode tot medio mei, zijn de Steenuilen erg stil.
Het vrouwtje van de Steenuil legt afhankelijk
van het voedselaanbod één legsel per jaar met
drie tot zes eieren. Om de twee dagen wordt
een ei gelegd en na een ~ e r i o d evan 28

Open schoorstenen zijn belangrijke rustplaatsen

Het kleinschalige boerenland met voedselrijke
graslanden, erfbosjes, oude bomen, hoogstamboomgaarden, knotwilgen en vooral rommelige erven met vervallen schuren is het domein

et dakbeschot wordt gebrod.
De leefwijze van de Steenuil, dielihii de mens,
geeft ook veel mogelijkheden om deze uilensoort brdgetegenheid te verxhaffen en zelfszodanig leefgebieden in te richten en te beha
ren rodot er voldoenda voedsel aanwezig is,

Nestkasten worden in gebruik genomen, als er
voldoende voedsel voorhanden is en de kast
op een plek wordt opgehangen die rustig is en
waar geen predatoren (bijv. katten) bii kunnen.
Steenuilen koesteren zich vaak in de zon; bilvoorbeeld op de rand van een schoorsteen of
op de nok van een dak of gewoon op een
paaltie in het weiland. Vooral tiidens de periode dat de iongen op het punt staan om uit te
vliegen, worden ook overdag prooien
bemachtigd. Jonge Spreeuwen en Mussen ziin
dan vaak het doelwit en worden overdag
achtervolgd.

ruchtig is en zich Iaat vertalen als een sissend
n
"schrie, schrie..

Waarom is een Steenuil aantrekkelijk
Ten opzichte van andere uilensoorten ziin
Steenuilen vrii eenvoudig waar te nemen. Als
eenmaal bekend is waar zich Steenuilen
ophouden en broeden, kunnen vriiwel dageliiks Steenuilen geobserveerd worden.

Steenuilgeluiden
Het geluid van de Steenuil is onmiskenbaar en
de Steenuil reageert fel op roepende soortgenoten. Ten opzichte van andere uilen ziin
Steenuilen zeer luidruchtig. De meest gehoorde
roep is een scherp, klagend " kieew", (koe
wiet, koewiet) dalend, vaak driftig herhaald
aeluid. Wanneer de Steenuil onraad beleeft.
dan volgt een kort explosief, hoog " kiie, kiie,
kiie, kiie " (keffende blafgeluiden).
Vooral in de baltsperiode (eind februari tot
midden april), vanaf de avondschemering tot
middernacht, laat het mannetje - met tussenpozen van drie tot vijf seconden - een langgerekt
" goehk" horen.
Behalve om een vrouwtje te lokken dient dit
geluid voor het afbakenen van t i i n territorium.
De roep van het vrouwtie i s hoger, nasaler en
v

Boerderij met oelenbord - ook broedlocatie voor
Steenuil

Status Steenuil
Vanwege de zeldzaamheid is de Steenuil in
Nederland op de zogenaamde Rode Liist
geplaatst. De vogels die op deze liist staan
worden in hun voortbestaan bedreigd en verdienen meer aandachf voor bescherming.
Het totaal aantal paren Steenuilen in
Nederland wordt op dit moment geschat op

wezig i s of

Jonge steenuilen
zijn vrii eenvou. . .
dig te lokaliseren, aangezien
de bedelmep
om voedsel bij
het nest vrii luid-

I allerlei boere

I
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Jonge Steenuil in hoogstamfruifboom

Aantallen Steenuilen in Epe en Heerde

agrarische bedrijfsvoering, hebben tot gevolg
Leden van de KNNV verzorgen al jaren inven. dat het landschap wijzigt. De veranderingen in
tarisaties van de Steenuil in Epe en Heerde.
het landschap leiden tot een verarming van
Hoewel nog veel onderzoek noodzakelijk is,
nestgelegenheid en een afname van prooidiezijn anno 2004 circa 125 locaties bekend,
ren voor de Steenuil. Vooral muizen en grote
waar de Steenuil voorkomt.
insecten kunnen niet overleven in agrarische
Landelijk gezien is dit een respectabel aantal
landschappen met een hoge productie en
voor een klein gebied. De grootste dichtheden intensief landgebruik.
zijn gevonden in de kleine buurtschappen op
Voorbeelden van veranderingen op de
de oude stroomruggen langs de Ussel waar
Noordoost-Veluwe ziin het langzaam maar
nog huisboomzeker verdwijnen
gaardjes aanwezig
van knotwilgen en
zijn en waar bij
hoogstamboomparticulieren tal van
gaarden. Door het
schuurtjes staan
opruimen van oude
waar Steenuilen
bomen met nestholbroeden.
tes verdwijnen
Maar ook daarbuigeschikte broedloten zijn Steenuilen
caties. Het proaanwezig.
bleem is dat de
Interessante gebiemoderne agrarische
den met veel
bedrijfsvoering
Steenuilen zijn:
geen ruimte meer
Wapenveld, Hoorn,
biedt voor kleinVeessen, Vorchten,
schaligheid en een
Steenuil leefgebied op particulier erf in Vorchten
Oene, Welsum,
beheer dat zich
richt op de bescherming van specifieke vogelZuuk en Emst.
soorten. De moderne apparatuur waarmee
agrariërs werken is niet te combineren met
Oorzaken achteruiigang
Steenuilen hebben een klein leefgebied waar- kleinschaligheid waar Steenuilen van afhankein een geschikte nestplaats en voldoende voed- lijk zijn. Ook de slooppremies die door de
overheid worden verstrekt, ziin niet bevordersel van belang zijn.
Net als in Nederland en in andere Europese
lijk voor de instandhouding van geschikte nestplaatsen op het boerenerf. De Steenuil is een
landen verjiesf de Steenuil terrein en ziin er
ddar allerLd aorzaken steeds minder gebieden standvogel pur sang en blijft ziin territotium
waar de Steegpil tot braaden komt,
trouwqn beeft slechts een kleine actieradius.
Hoewel er op'de Nôoidoost-Veluwe ten
Wanneer broed~laatsenom welke oorzaak
opzichte van andere gebieden in Nederland
dan ook wegvailen, belemmert de beperkte
nog redelijk wat Steenuilen aanwezig zijn,
actieradius het contact met andere Steenuilen
zijn er ook al locaties waar de Steenuil als
en nieuwe leefgebieden. Steenuilen zijn geen
broedvogel is verdwenen.
geweldige vliegers en ook de iongen vestigen
Er zijn meerdere oorzaken aan te wijzen voor
zich graog in de directe omgeving van de
nestplaats.
Dit betekent dat eventuele nieuwe locaties die
van het platte- geschikt zijn als broed- en foerageergebied
k dat voortdoor de Steenuil moeilijk ontdekt worden"
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Nieuwe leefgebieden
Het is mogelijk om nieuwe leefgebieden te creëren voor Steenuilen. Wanneer grondeigenaren hiertoe bereid zijn, zijn er meerdere mogelijkheden.

Nieuwe aanplont von knotwilg

Aanleg van takkenhopen op het erf;
Geen gebruik van insecticiden, muizen- en
rattengif op het erf;
Extensief beheer van graslandies en akkertjes.

Steenuilenbiotoop op de enk Westendorp in Ernst

Landschapsbeheer Gelderland geeft advies
over subsidiemogelijkheden voor restauratie
van boerenerven en landschappeliike beplantingen en verzorgt cursussen voor landschapsonderhoud. De KNNV afdeling Epe/Heerde
organiseert cursussen voor het snoeien van
hoogstamfruitbomen.

Veel particulieren op het platteland ziin enthousiast over de aanleg van nieuwe hoogstarnboomgaardjes, aanplant van knotwilgen en
extensief beheer van graslandies en het plaatsen van nestkasten voor Steenuilen. Een nestkast is eenvoudig zelf te bouwen en plaatsing
in een boom of in een schuur is niet ingewikkeld. Zie voor advies de colofon van deze br*
chure. Wanneer Steenuilen in de directe omgeMaatregelen voor het behoud van leefgebieden voor de Steenuil richten zich op de ontwik- ving een broedplaats hebben, kan vestiging
l
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Voor de vaedselvwrziening:

Extensief beheer van bermen, onverharde
paden en slootkanten;

Steenuilinventarisaties
Hoe weten we hoeveel paren
Steenuilen in onze omgeving
aanwezig zijn. Deze vraag
wordt ons regelmatig gesteld.
Hoewel niet ieder iaar systematisch Steenuilen zijn geïnventariseerd weten we toch al vrij
veel plekken waar zich
Steenuilen ophouden.
Het tellen van Steenuilen is
echter niet eenvoudig!

in de directe omgeving een
broedpaar aanwezig is. Het is
onontbeerlijk om op erven
waar zich Steenuilen bevinden
de bewoners te raadplegen.
Vaak levert een bezoek aan de
bewoners veel informatie op.
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Sinds 2003 worden gegevens
van de verspreiding van
Steenuilen in Nederland lande
lijk biigehouden door SOVON;
de overkoepelende organisatie
van samenwerkende vogelwerkgroepen. Steenuilonderzoekers
zijn aangesloten bij een lande
liike stichting (STONE) die zich
inzet voor de beschermingvan
Steenuilen.

In februari i s het zaak om overdag het gebied dat je wilt
inventariseren te verkennen,
Informatie van bewoners is
zodat ie ie 's avonds tijdens
belangrijk voor inventarisatie
de schemering en de nacht
van Steenuilen
kunt oriënteren.
De beste tiid om te inventariseren is vanaf de avondschemer tot middernacht
en tijdens de ochtendschemer. O p een kaart
Steenuilkast
teken je geschikte Steenuilenleefgebieden in,
Voorbeeld steenuilkast; in de
zodat controle in het donker gemakkelijker
broedruimte schotje met gat bevestigen voor rustwordt, Goedegebiedskennisis dus een prk.
Met behulp van een cd- recorder laat ie de lok- plaats
roep van het rnannetie horen en wacht vervolgens fot een Steenuil terugroept. In Steenuilrijke gebieden heb je meestal wel succes;
vaak roepen Steenuilen al uit eigen beweging.

Colofon
2004 - KNNV afdeling Epe en Heerde

Stichting Steenuilenoverleg Nederland
(STONE)
Rusthoven 7
9301 TD Roden

O50501 6044
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Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Landschapsbeheer Gelderland
Postbus 1030
6801 BA Arnhem

026-4437750
info@landschapsbeheergelderland.nl
www.landschapsbeheergelderland.nI

Vragen

U kunt bii onderstaande adressen terecht voor
informatie:

Vogelwerkgroep
Gert Prins
)e Wildkarnp 21, 81 62

0578-627016

Secretariaat algemeen

0578-631459

Alternatieve Boomkwekerii
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Gespecialiseerd in hoogstamfruitras~&n
Hendrik ten Elsken

