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Uilskuikens in onze tuin!
De natuur dichtbij huis, in eigen tuin en soms in eigen vensterbank: er is zo
vaak iets bijzonders te zien. Maar... je moet er oog voor hebben. IVN BergeijkEersel helpt de lezers om meer te zien, te horen en te beleven.
Deze week natuur dichtbij huis…....uilskuikens in onze tuin!
(door Anny van Kessel)
Het was de dag na die
enorm heftige regen- en
onweersbui van
vrijdagavond 4 juni. Mijn
man vond onder een boom
in onze tuin een dode
steenuil. Waarschijnlijk was
het een vrouwtje en we
vermoeden dat haar dood
te maken had met de
bliksem, omdat twee meter
verderop ook een dode
kauw lag. Mijn man liet mij
de dode vogel zien en
vertelde dat hij het
vermoeden had dat er
mogelijk jongen in de
uilenkast zaten.
Die kast hebben wij er al
circa zes jaar hangen, maar
er had nog nooit een uil in
gebroed (of we wisten het
niet). Gauw werd een
ladder tegen de boom
geplaatst en mijn man klom
bij de uilenkast om te
kijken. En ja hoor, hij zag
vier pluizige uilskuikens zitten, lekker warm tegen elkaar aan (zie foto).
Spannend
Wat nu? Zou er ook nog een mannetje zijn die de kindjes van voedsel voorzag? We wisten
het niet. Goede raad was duur en we belden een kennis die een wildcamera heeft. Hij wilde
graag zijn camera in onze boom hangen zodat we konden monitoren of de uilskuikens die
nacht eten kregen. Spannend, want zonder eten zouden ze dood gaan. Hij legde nog een

paar eendagskuikens in de uilenkast, die hij van onze kennis had gekregen. Tegen schemer
pakte mijn man zijn verrekijker en hield een half uur lang het gat van de uilenkast in zijn
vizier. En ja hoor, hij zag iets bewegen. Maar hij kon niet goed zien of het een uil was en al
helemaal niet of hij eten in zijn bek had. We waren toch wel opgelucht dat er waarschijnlijk
goed voor de vier uilskuikens werd gezorgd.
Wildcamera uitlezen
De volgende morgen was mijn man al om 7 uur uit bed. Hij makte zich zorgen om de kuikens.
Hij klom weer op de ladder en zag tot zijn genoegen, dat er vier dode muisjes in de uilenkast
lagen, vlakbij de levende uilskuikens. Ze hadden het gered. En ze kregen voldoende eten van
hun overgebleven ouder. Steenuilen leven in de natuur slechts drie á vier jaar, terwijl ze in
gevangenschap wel vijftien jaar oud worden. Ze eten voornamelijk muizen, kleine vogeltjes,
maar ook insecten en regenwormen. Wist je dat uilen niet drinken? Ze halen hun vocht uit
hun voedsel en de ouders zijn koppels voor het leven!
Rond tien uur kwam onze kennis de wildcamera uitlezen en we konden goed zien dat er een
steenuiltje regelmatig voedsel kwam brengen. We waren gerust, ze zouden het wel redden.
In de weken daarna groeiden de uilskuikens als kool. Op een gegeven moment zagen we dat
er een klein uiltje (hij had geen donshaartjes meer) buiten de kast op een tak zat. Mijn man
bekeek hem met zijn verrekijker en toen gebeurde het. Voor zijn ogen viel het steenuiltje ‘als
een zakje zand’ van de tak af naar beneden! Mijn man liep erop af, gelukkig leefde hij nog.
Gauw pakte hij hem op en bracht hem via de ladder weer naar de uilenkast. Hij zou het daar
beneden nooit overleven, want er loeren allerlei gevaren. En het zou toch zonde zijn, na al
die moeite die de ouders gedaan hebben, dat zo’n lief uilskuikentje alsnog dood zou gaan?
Binnenkort vliegen de uiltjes waarschijnlijk uit. Ze zijn dan circa een maand oud, maar nog
niet vliegvlug. Ze worden nog wel 5 weken door de ouder verzorgd. Het mannetje heeft het
dus nog lang druk, want hij moet natuurlijk zelf ook eten! Binnenkort is onze uilenkast weer
leeg. Het was een mooie natuurervaring in onze eigen tuin.

Foto: een volwassen steenuil.
Foto natuurpunt.be
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