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De ransuil in Zeeland
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Ransuilbescherming
Bomen of bosjes waarin ransuilen
nestelen of overwinteren mogen niet
zonder vergunning worden gekapt. De
bescherming van de ransuil staat in Zeeland
nog in de kinderschoenen. Er worden geen nestkasten
voor ransuilen gemaakt en opgehangen. Als oude kraaien- of
eksternesten maar met rust worden gelaten is er voldoende
ruimte. Het beschieten van nesten van kraaien of eksters is
verboden. Desondanks kost dit ieder jaar levens van ransuilen, haviken e.a. roofvogels. Heeft u broedende kraaien of
eksters op het erf? Wees er zuinig op! Zij houden zwervende
kraaien op een afstand. Juist kraaien en eksters zonder eigen
territorium zijn schadelijker. Kraaien en eksters met een langjarig eigen territorium zorgen voor minder nageslacht.

Getekend: Iman Labruyère

Heeft u roestende ransuilen in de winter?
Geef dan de plaats en aantallen door aan SLZ of de plaatselijke uilen- of roofvogelwerkgroep. Op die manier krijgen we
een beeld van hoe het gaat met de ransuil in Zeeland.

Informatie
Informatie over de ransuil en ransuilbescherming:
www.ransuileningroningen.nl / www.natuurbelevenis.nl
Advies over inrichting en onderhoud van het erf:
www.landschapsbeheerzeeland.nl
Zieke of gewonde ransuil?
www.demikke.nl
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).
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Ransuil op het nest

Een oud kraaien- of eksternest kan dienen als nest voor
een ransuil

Roestplaats in klimop

Open plek in het bos

Dikke paal als uitkijkpost

Op deze luchtfoto ziet u het
jachtgebied van een ransuil in de
buurt van Hulst. In een van de bosjes
rondom de stad broed een ransuil in een
oud eksternest. In een straal van ongeveer 1.000
meter rondom gaat de ransuil op jacht naar muizen, vogels
en insecten. De ransuil jaagt vooral langs de randen van een bos en

langs wei- en akkerranden waar
beschutting is van een houtsingel of
heg. In de winter zitten ransuilen lekker
bij elkaar. Dat kan in een dichte naaldboom
of conifeer op een boerenerf in de polder, maar
ook in de bebouwde kom in een groene woonwijk, bij een
school of sportcomplex.

Bosrand met ruigte

Ruige rand langs akker en heg
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Takkenril in of langs bosrand

Ruige rand op grens grasland en bos

Hopen maaisel of riet langs perceel- of slootkant t.b.v. muizen

Oogstresten t.b.v. muizen

