De ransuil gebruikt andermans nest

De ransuil, een tamelijk slanke vogel, te herkennen aan z'n lange "oor"pluimen, gedraagt zich
niet als een uitgesproken holenbroeder, al kruipt hij wel eens in een boomholte. Vaak gebruikt
hij een oud nest van een kraai, duif of ekster; hij bouwt zelf nooit een nest. Trouwens, andere
uilen maken er ook nauwelijks werk van. De ransuil gebruikt ook wel de nestkast van een
torenvalk als broedplaats. Elk jaar broeden wel enkele paren in een dergelijk "onderkomen".
Maar ook in de oudere bosaanplant en de spontaan gegroeide wilgenbossen in Zuidelijk
Flevoland vindt de ransuil een plekje voor z'n nest.
De in Nederland broedende ransuil is honkvast. Gedurende de wintermaanden komen z'n
soortgenoten uit noordelijke en oostelijke streken van Europa hem gezelschap houden en
slapen dan overdag vaak in het geboomte in een troep bij elkaar, in de regel in de buurt
van de stam.
Kerkuil bedreigd

Kerkuilen zijn opvallend van uiterlijk. Ze hebben een goudbruin, grijsgevlekt verenpak en
een licht, hartvormig "gezicht". In voedselrijke jaren hebben zij vaak twee legsels. Voor de
kerkuilenbevolking wordt een verblijf in Flevoland aantrekkelijker doordat biologen van de
R.IJ.P. hebben gezorgd voor meer nestelgelegenheid.

Uilengat voor kerkuil in schuur.
De nestkast achter het uilengat.

In Nederland zijn door het ingrijpen van de mens veel broedplaatsen verloren gegaan. De
kerkuil houdt zich op in holle bomen en gebouwen, zoals ruïnes, boerenschuren en kerken.
Maar veel zogenaamde uilengaten in kerken en schuren werden afgesloten om onder meer
vervuiling van 't gebouw tegen te gaan. Uit een onderzoek van het Staatsbosbeheer blijkt dat
Nederland in 1962 ongeveer 3000 broedparen telde en de laatste jaren omstreeks 300.
Om de kerkuilen weer aan het broeden te krijgen (sinds 1961 is nog maar een enkel broedgeval
bekend) begon de R. IJ.P. twee jaar geleden met het plaatsen van nestkasten in natuurterreinen
en aan bedrijfsschuren in Zuidelijk Flevoland. Sinds vorig jaar hebben een 20-tal nieuwe
boerderijen van pachters uilengaten in de topgevels gekregen. Achter de opening hangt een
nestkast, zodat de vogels niet in de schuur zelf kunnen komen.
In een nestkast in een gebouwtje van qe afdeling Beplantingen in Zuidelijk Flevoland heeft in
1976 een paartje kerkuilen een legsel met vier jongen uitgebroed.
Hoopvolle resultaten!

DOLLE RAT
Der Praktische Schädlingsbekämpfer (maart 1977) citeert " Wild und Rund" no. 6 van de
6e juni 1976, pagina 260.
"In Paderborn werd een klein meisje door een rat in de hand gebeten. Een student die er
bij kwam stelde het districtsbestuur ervan op de hoogte en dit gelastte een onderzoek van
het knaagdier. Het veterinaire staatsonderzoekinstituut Detmold stelde hondsdolheid vast.
Voorzichtigheid is dus geboden bij de omgang met bruine ratten, en kinderen zouden erop
moeten worden gewezen, dat knaagdieren geen "speelgoed" zijn."
Noot van de redactie.

Bovenstaande is een citaat uit een Duits tijdschrift.
In Duitsland komt hondsdolheid vrij algemeen voor; in Nederland daarentegen komt deze
ziekte sedert 1976 slechts sporadisch in het grensgebied met Duitsland voor. Ratten,
die drager zijn van deze ziekte, zijn hier, ,voorzover bekend, nooit aangetroffen.
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