Vanaf begin maart weer
webcambeelden!!

Steenuil
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DOE MEE!

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

...en geef óók de
resultaten door van
jullie werkgroep.

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 139 nestkasten. Er zijn ook 5 kasten
opgehangen ter educatie, bij musea en natuurtuinen.
Dit jaar waren er 32 broedgevallen in de nestkasten
met 118 eieren. Uiteindelijk zijn er 97 jongen uitgevlogen.
Er waren 20 eieren onbevrucht, en er is 1 dood jong
geconstateerd.
Het percentage door steenuilen bezette kasten is
ongeveer 23%.
Het totale aantal mislukte legsels bedraagt 3. Dat is
ongeveer 10%. Dit is een lage score en dus een groot
succes. Het betrof twee legsels met zes eieren en een
legsel van drie eieren.
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OISTERWIJK

Broedgegevens
De dagen worden snel korter en dus de avonden steeds langer. Steenuiltjes
zijn op dit moment best actief. Je hoort ze soms op plaatsen waar je ze tot nu
toe niet gehoord hebt of verwacht zou hebben. Dat wil niet zeggen dat ze
daar blijven! Op dit moment worden de jongen nog steeds uit hun ouderlijk
territorium verdreven en zijn ze op zoek naar geschikte plekken.
Heb je de broedgegevens van het afgelopen jaar wel genoteerd maar nog
niet doorgestuurd? Meteen doen en in elk geval vóór 12 oktober. Zoals
bekend kan het ‘Invulformulier Broedgegevens’ gebruikt worden voor het
aanleveren van gegevens. Samen met de handleiding is deze te vinden op
www.brabantslandschap.nl onder uilen en dan onder de knop documenten.
Staat
alles
in
het
formulier?
Mail
het
dan
naar
jsloothaak@brabantslandschap.nl.
Wil je een overzicht van de nestkasten zoals die momenteel bij jouw groep
bekend
zijn?
Stuur
dan
even
een
email
naar
ahuijden@brabantslandschap.nl.

Er werden ook nog 16 territoria geconstateerd, waarbij
de steenuil in/of bij de kast kwam maar waar geen
broedsel werd geconstateerd.
Bij een broedsel is een adult gepredateerd waardoor het
noodzakelijk werd om de drie jongen bij te voeren met
muizen en eendagskuikens. Door het goede werk van
Dirk Timmermans en Frans Huibers zijn alle jongen
uitgevlogen.
Er zijn met zekerheid 2 vrije broedgevallen
geconstateerd met 6 uitgevlogen jongen. Er was ook nog
1 vrij broedgeval waarbij het resultaat niet kon worden
vastgesteld, wat het totale aantal vrije broedgevallen op
3 brengt.
Conclusie
In enkele jaren tijd is het aantal broedgevallen wel
spectaculair gestegen, ondanks twee strenge winters.
De gemiddelde legselgrootte is 3,6, wat een goed
resultaat is. Het gemiddelde aantal uitgevlogen jongen
per broedsel is dit jaar 3. 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.
Doordat wij op diverse kasten, waarbij in het verleden is
geconstateerd of werd vermoed dat er (meerder malen)
in de kast werd gekeken, sloten hebben geplaatst is het
aantal geslaagde broedsels weer toegenomen.
Opvallend is onder meer dat op een locatie waar altijd
maar 1 jong werd geconstateerd er nu 4 jongen zijn
uitgevlogen. Toeval? Wij denken van niet! Vanwege de
reeds gedurende lange tijd aanwezig zijnde steenuilen
leek het ons beter een slot op de kast te plaatsen dan de
nestkast te verwijderen.
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.
Wil de Veer.

OISTERWIJK

Processierups
Met controle van broedgevallen kwam men in Oisterwijk ook de
processierups in een kast tegen. Niet zo gek als je weet dat veel kasten in
eikenbomen worden gehangen vanwege de lange levensduur van eiken en
hun stevige dwarstakken. “Naderhand hebben we er wel wat last van gehad,
zei het minimaal. Wel weer een ervaring rijker dat je dit ook tegen kunt
komen”, aldus Anita van Dooren van de groep Oisterwijk.
Heb je zoiets ook ervaren bij de kastcontroles en ben je dus heel iets anders
tegengekomen dan een prachtig nestje steenuilen laat het me weten en mail
naar steenuilindelift@home.nl .

MEPPEL

Landelijke Uilendag
Op 8 oktober wordt in schouwburg Ogterop in Meppel de vijfde Landelijke
Uilendag gehouden. Het programma biedt een bonte afwisseling aan
presentaties waar bij de meeste Nederlandse uilen wel aan bod komen.
Namens STONE gaan Pascal Stroeken en Ronald van Harxen in op hun 25jarig onderzoek naar Steenuilen rond Winterswijk en zal Ingrid Sloot een
presentatie verzorgen over wat 5 jaar Beleef de Lente aan bekende en
onbekende feiten over de Steenuil aan het infrarood licht wist te ontfutselen.
Uiteraard komen de Oehoe, Kerkuil en Ruigpootuil ook aan bod.
Vermeldenswaard is de lezing van Onno de Bruijn, iemand die in uilenland
zijn sporen verdiend heeft met de Kerkuil, maar ons deze keer meeneemt
naar
de
boeiende
avonturen
van
de
Laplanduil.
De zaal gaat om 9.30 u open en zoals gewoonlijk is de toegang gratis.
Het gehele programma kun je vinden op de site van Stone www.steenuil.nl.
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