De kerkuil op het erf
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Kerkuilbescherming
De bescherming van kerkuilen
gebeurt door vrijwilligers.
Zij laten nestkasten maken
en plaatsen deze in geschikte
gebouwen, vaak op een landbouwbedrijf. De kast moet op
een veilige hoogte en meestal
direct achter het invlieggat
worden gehangen. De kasten
moeten regelmatig worden gecontroleerd; in geval van een broedgeval het liefst 2 of 3 keer. Vaak gaat er
iemand mee die de jongen ringt voordat ze
uitvliegen.

Elk jaar verschijnt er een nieuwsbrief via de landelijke
Stichting Kerkuilwerkgroep Nederland.
Kijk op www.kerkuil.com voor meer informatie en voor
de contactpersoon in uw regio.

Informatie over de kerkuil en kerkuilbescherming:
www.kerkuil.com / www.natuurbelevenis.nl
Advies over inrichting en onderhoud van het erf:
www.landschapsbeheerzeeland.nl
Zieke of gewonde kerkuil?
www.demikke.nl
Nieuwe vrijwilligers zijn welkom; meld je aan via de kerkuilenwebsite.
Fotoverantwoording: indien anders vermeld, zijn de foto’s van SLZ.
André Eijkenaar (www.natuurkijker.nl) wordt hartelijk bedankt voor
het ter beschikking stellen van het beeldmateriaal van de uilensoorten.

Stichting Landschapsbeheer Zeeland
De kosten voor het maken en drukken van dit werkblad zijn gedragen door
de Provincie Zeeland en het Prins Bernhard Cultuurfonds (fonds op naam).

Stichting Landschapsbeheer
Ravelijn
De Groene JagerZeeland
5
Klein Frankrijk 1
4461 ZN
4461
DJ Goes
Goes
Tel.
0113-23 09 36
info@landschapsbeheerzeeland.nl
www.landschapsbeheerzeeland.nl
Fax 0113-25 09 55
info@slz.landschapsbeheer.nl
www.landschapsbeheerzeeland.nl

Luchtfoto
jachtbiotoop
(GIS)

Regelmatig
verdrinken
uilen in een
drinkbak voor vee.
Gebruik een aangepaste drinkbak.

Invlieggat
15 cm doorsnede

Kerkuilen broeden al
op 3 - 4 meter hoogte.
Nestkasten moeten op
een veilige en bereikbare
plaats hangen.

Muizenruiters:
maaisel en slootriet
op hopen

Op deze luchtfoto ziet
u het jachtgebied van
een kerkuil rondom een
buurtschap op Walcheren.
In het midden staat een schuur
met een nestkast. In een straal van
ongeveer 800 tot en met 1.500 meter
(3 kilometer doorsnee!) rondom zoekt de kerkuil
naar muizen. Is het een goed muizenjaar, dan is de cirkel
kleiner. In een slecht muizenjaar is zijn jachtgebied maximaal.

De kerkuil jaagt vooral boven
bermen, slootkanten, akkerranden en
ruige randen langs weiland. Een kerkuil
heeft ongeveer 20-30 km. van dergelijke randen
nodig. Meet en tel alle perceelranden op de foto maar
eens bij elkaar op!
Dikke paal als rustplaats en als uitzichtpunt

Ruige akkerrand

Ruigte op het erf
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Gebruik een gladde draad of
schapengaas als alternatief
voor prikkeldraad. In prikkeldraad blijven wel eens uilen
(en vleermuizen) hangen met
hun vleugels.

Grazige dijk

Ruige slootkant

Ruigte langs weiland

