anaf begin maart weer
webcambeelden!!

Steenuil
John Opdam
Coördinator
uilenwerkgroep
Vogelwacht Uden
temidden van de
Jeugdvogelwacht

in de lift
Steenuil in de Lift is er voor iedereen. Vooral voor hen die
met de bescherming van het ‘kleinste uiltje in ons land’
bezig zijn. Mensen bij wie een steenuil woont,
nestkastbezitters en uilenwerkgroepen ontvangen iedere
maand deze nieuwsbrief. Voor aan- of afmeldingen mail
naar steenuilindelift@home.nl

Nieuws en informatie over de steenuil in Brabant
Werkgroep

de Kempen

(Eersel/Steensel/Westerhoven/Bergeijk/Luijksgestel/Duizel/
Riethoven/Knegsel/Wintelre/Veldhoven en (Zand)Oerle)
Totaal hangen er 131 nestkasten (118 in 2009). Er zijn ook
4 kasten opgehangen ter educatie, bij musea en
natuurtuinen.
Dit jaar waren er 26 broedgevallen (27) met 99 eieren (87).
Uiteindelijk zijn er 81 jongen uitgevlogen (72). Er waren 18
eieren onbevrucht*, en er zijn geen dode jongen
geconstateerd. Het percentage door steenuilen bezette
kasten is ongeveer 20%. Kijken we naar het totale aantal
bezette kasten door steenuilen, andere broedvogels en
zoogdieren, dan zien we dat er van 64 kasten gebruik is
gemaakt. Dit is bijna 50%!
Er waren 29 kasten bezet door een spreeuw (14); 2 door
een kauw(3); 1 door een koolmees (4); 2 door een
pimpelmees (0); 1 door een eekhoorn (2); 2 door een
holenduif (2); 1 door een marter (0).
Het totale aantal mislukte legsels bedraagt 3. Dat is
ongeveer 12%. Dit is een lage score en dus een groot
succes. Er werden ook nog 24 territoria geconstateerd,
waarbij de steenuil in/of bij de kast kwam maar waar geen
broedsel was.
Vrije broedgevallen
Er zijn 2 vrije broedgevallen geconstateerd met 5
uitgevlogen jongen. Er waren ook nog 3 vrij broedgevallen
waarbij het resultaat niet kon worden vastgesteld, wat het
totale aantal vrije broedgevallen op 5 brengt. Wel zijn er bij
de laatstgenoemde drie vrije broedgevallen jongen
gehoord.
Conclusie
Ondanks dat de stijging van het aantal broedgevallen niet
is doorgezet, moeten we tevreden zijn met het resultaat. In
enkele jaren tijd is het aantal broedgevallen wel
spectaculair gestegen, ondanks twee strenge winters.
De gemiddelde legselgrootte is 3,8, wat een goed resultaat
is. Het gemiddelde aantal uitgevlogen jongen per broedsel
is dit jaar 3,1. Voor een vergelijking van de resultaten zou
ik u willen verwijzen naar een zeer interessant artikel over
de reproductie van de steenuil in Athene nummer 14,
september 2009, van Pascal Stroeken et al.
Opvallend is het grote aantal spreeuwen dat van de
nestkasten gebruik heeft gemaakt. Een verdubbeling ten
opzichte van 2009! Navraag bij Pascal Stroeken (Stone)
leerde dat daar bij hun in de regio geen sprake van was.
* Bij sommige mislukte broedsels met onbevruchte eieren
moet ernstig rekening gehouden worden met verstoring
doordat er (regelmatig?) door derden in de kast is gekeken.
Hier is bewijs van. Om dit in de toekomst tegen te gaan is
bij die kasten een slot(je) met twee spiegelogen op de kast
bevestigd. Bij Brabants Landschap is het probleem
aangekaart en het verzoek ingediend om kleine sloten, die
geopend kunnen worden met een en dezelfde sleutel, en
spiegelogen te leveren.
Opmerking: Hoewel vallend onder de gemeente Eersel,
wordt de controle en de verwerking van de gegevens van
de gemeente Vessem uitgevoerd door Rinus v.d. Boomen.
Deze gegevens zijn niet meegeteld in dit verslag.
Met vriendelijke groet, Wil de Veer
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Het aantal roofvogels en uilen
dat als huisdier wordt gehouden neemt schrikbarend toe.
Uit onderzoek van Vogelbescherming blijkt dat er een
forse toename is van het bezit,
aanbod van en demonstraties met
roofvogels en uilen. Ook de steenuil is populair, mede dankzij z’n
hoog “aaibaarheidsgehalte”.
Roofvogels- en uilenshows worden vandaag de dag door heel
het land gegeven, door valkeniers én door amateurs.
Vogelbescherming vindt dat deze shows alleen gegeven
mogen worden door erkende valkeniers. Ook pleit
Vogelbescherming voor het opnemen van roofvogels en uilen
op een negatieflijst voor huisdieren, zodat bezit door
particulieren in de toekomst niet vanzelfsprekend meer
mogelijk is.
Dit alles kan gevolgen hebben voor de populatie van de
steenuil. Er zijn in Brabant gevallen bekend dat kasten
opengemaakt zijn door derden en nog erger; leeg
aangetroffen werden. Wil de Veer haalt het probleem ook
aan in het artikel hiernaast van zijn werkgroep de Kempen.
Daar zijn op sommige kasten sloten gemaakt en zij hebben
BL verzocht sloten te leveren. In Cromvoirt is ook iets
dergelijks overkomen. Wout van Mensvoort met z’n mensen
hebben daar de kasten dichtgeschroefd zodat vreemden
minstens een schroevendraaier nodig hebben om de kasten
te openen.
Let daarom op waar je de kast hangt. Liefst op een erf.
Probeer te voorkomen op plaatsen waar iedereen bijkan.

Nationale Natuurwerkdag

Méér dan 500!

Komende
zaterdag
6
november wordt de nationale
Natuurwerkdag
gehouden.
Biodiversiteit staat deze dag
centraal.
De
meeste
activiteiten bestaan
uit
snoeien, zagen, schoonmaken
van poelen en paden, het
knotten van wilgen, snoeien
van fruitbomen en het maken
van takkenrillen.
De werkzaamheden worden
geleid
door
plaatselijke
vrijwilligersgroepen. Lijkt het je
wat en wil je je opgeven? De
locaties kun je vinden op
www.natuurwerkdag.nl.
Voor
meer
informatie:
erijken@brabantslandschap.nl.

Anita van Dooren (groep
Oisterwijk) heeft het goed
begrepen! Bij elk werkbezoek
vraagt ze aan de bewoners of
ze geïnteresseerd zijn in deze
nieuwsbrief.
Met
enige
regelmaat stuurt ze daarom
mailadressen naar me toe;
“nieuwsbriefklantjes” zoals ze
deze zelf noemt. Zo kon het
gebeuren dat bij de laatste
toegezonden
adressen
nummer 500 zat. Een mijlpaal
is bereikt!
Deze nieuwsbrief is zeker ook
bedoeld voor mensen bij wie
een kast hangt of steenuil
broedt. Immers; zij staan het
dichtst bij de bescherming van
ons kleinste uiltje.

stuurdezebriefdoornaaranderenofgeefzeopalsontvanger

