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Wegens succes geprolongeerd! De Steenuil in Beleef de Lente 2008. 
 

 
 
Het kon niet uitblijven na het grote succes van 
vorig jaar: de Steenuil doet weer mee in 
“Beleef de Lente 2008” van Vogelbescherming 
Nederland. Andermaal zijn de webcams 
gericht op het  broedpaar in hun riante 
behuizing in een kapschuur in het oosten van 
het land. Vanaf 18 maart kan iedereen weer 24 
uur per dag live meegenieten van hun 
belevenissen. Op moment van schrijven van 
dit artikel (5 april) is weliswaar het eerste ei 
nog niet gelegd, maar bezoeken de uilen al wel 
vele male per dag de kast en verblijven er 
soms al meerdere uren achtereen. We hebben 

een paring meegemaakt, en bezoeken van de 
Kerkuil en van een paartje Kauwen. Opvallend 
is de grote hoeveelheid prooi die door het 
mannetje aangeboden wordt aan het vrouwtje. 
Hij heeft er wel zin in, dat is duidelijk. Op 1 
april voerde hij in een half uurtje tijd 6 prooien 
(meest larven) aan zijn eega, maar ook muizen 
en zelfs een rattenstaartlarve (zie still) stonden 
al op het menu. Dat laatste is vrij bijzonder 
omdat deze larven van onder andere de Blinde 
bij (een zweefvliegensoort) normaliter pas in 
de loop van juni op het menu verschijnen. 
Blijkbaar was dit een late van vorig jaar die als 

larve overwinterde en nu op zoek 
was naar een droge plaats om te 
verpoppen. Ze zijn goed te 
herkennen aan de “rattenstaart” 
(zie pijl) aan het eind van lijf. Deze 
“staart” is feitelijk een uitschuifbare 
ademhalingsbuis die de larven in 
staat stelt in (zwaar) vervuild water 
te leven. Met het uiteinde van de 
buis boven het wateroppervlak uit 
kunnen ze toch in hun 
zuurstofbehoefte voorzien. 
 
Geen nood overigens als je niet in 
staat bent 24 uur per dag te kijken: 
van de hoogtepunten worden clips 
gemaakt. Niemand hoeft de 
bijzondere momenten dus te 
missen. 


