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Werkzaamheden steenuil.
Per 01-01-2018 hebben we 41 steenuilenkasten hangen. In de loop van 2018 zijn
er 2 locaties bij gekomen en is er 1 vervallen.
Ook in 2018 hebben we nogal last gehad van predatie, net als in 2017. Hierdoor
zijn we genoodzaakt om alle bewoonde kasten steenmarterproof te maken. In of
voor de kast wordt een speciaal sluisje gemaakt, waardoor wel het steenuiltje en
niet de marter in de kast kan komen.
Dit is een hele klus. Inmiddels zijn we hier flink mee bezig.
Dit najaar zijn we 12 ochtenden of middagen erop uit getrokken om
steenuilenkasten te verplaatsen, te repareren of een martersluis aan te brengen.

Broedresultaten steenuil.
In 2018 hebben we 41 kasten gecontroleerd. Bij de 1e controle, begin mei,
treffen we verdeeld over zeven kasten 28 eieren aan die bebroed worden. Bij de
2e controle zijn er 23 jongen of eieren. Bij de 3e controle zijn er 13 jonge
steenuiltjes geringd ( 1 jong is niet geringd). Bij de vierde controle zijn 14
jongen uitgevlogen. Ter vergelijking: in 2017 zijn dit er 7. Helaas zijn 3
broedsels door predatie verloren gegaan. In het najaar van 2018 zijn in twee van
deze kasten martersluizen aangebracht.

Het ringen van steenuilen is belangrijk om informatie te verzamelen over de
overleving van de uilen, de verspreiding van de jongen en de leeftijdsopbouw van
de populatie. Ter bevordering van het onderzoek naar doodsoorzaken worden de
ringnummers van dode vogels gemeld bij het Vogeltrekstation.

Kerkuilen.
Kerkuilen raken steeds meer in 't nauw, ook in de gemeente Voerendaal. Oude
schuren met invliegopeningen en tal van nestmogelijkheden worden afgebroken
of vervangen door moderne loodsen. Schuren krijgen een andere bestemming,
zoals bv. woonruimte enz. Aangezien geschikte locaties zeldzaam zijn en door
gebrek aan handjes hebben we het aantal kasten niet kunnen uitbreiden. Het
bedraagt nog steeds 21.
Wij zijn heel blij als de kasthouders bij verbouwingen rekening houden met de
kwetsbare kerkuil en hun broedgelegenheid intact laten of hen een vervangende
broedgelegenheid in de nabije omgeving aanbieden.
Gelukkig zijn er dit jaar 2 succesvolle broedsels.
Op één locatie zijn 3 uilskuikens uitgegroeid tot prachtige jongen.
Op de tweede locatie is 1 jong geringd. Ze zijn geringd door een bevoegd
kerkuilenringer werkzaam bij de Provincie Limburg.
Op een derde locatie zijn er bij de eerste controle 5 eieren, bij de tweede
controle zeven jongen (nog te klein om te ringen). Bij de derde controle treffen
we 5 dode jongen aan, waarvan 3 ringbaar. Twee andere waren al eerder
overleden en van de overige twee is niets meer terug te vinden. De kasthouder
vertelt dat ze een dikke week geleden buiten veren hebben gevonden van een
kerkuil. Een van de ouders is dus waarschijnlijk gesneuveld.

Op een vierde locatie treffen we vier koude eieren aan en een kippenei.
Waarschijnlijk het werk van een steenmarter.
Op een vijfde locatie worden 6 koude eieren aangetroffen. Al met al is dit niet
zo succesvol. Maar misschien kunnen de geringde jonge kerkuilen voor nieuwe
aanwas zorgen.
Dit najaar hebben we twee kerkuilenkasten zodanig aangepast dat er hopelijk
geen steenmarter meer in kan.

Alle houders van een steenuilen- en/of kerkuilenkast willen we hartelijk danken
voor de prettige samenwerking. We hopen ook het komend jaar weer op u te
mogen rekenen en dat de inspanning van allen zal resulteren in een groei in het
uilenbestand.
Zoals uit ons jaarverslag is op te maken is de uilenwerkgroep actief bezig de
broedgelegenheid voor kerk- en steenuilen uit te breiden, te onderhouden en
waar mogelijk de leefomstandigheden voor deze uilen te verbeteren.

Zoals u op bijgaande foto’s kunt zien, helpen steen- en kerkuil bij de natuurlijke
bestrijding van muizen op uw erf en omgeving.

Begint het bij u te kriebelen, bent u ook geïnteresseerd? U kunt gerust eens
meelopen tijdens het controleren van de uilenkasten! Of altijd al willen weten
hoe uilen geringd worden? Misschien timmert en repareert u graag? Neem
contact met ons op! Wij zijn naarstig op zoek naar mensen met hart voor de
natuur, die onze groep willen versterken. Ook een donatie voor materiaal is zeer
welkom, want met name de steenuilennestkasten hebben veel te verduren van de
weersomstandigheden.
Mocht u een donatie willen storten? Graag op bankrekeningnummer
NL87 RABO 0154 8069 00 t.n.v. I.V.N. Voerendaal/uilenwerkgroep.

Er is leuk en afwisselend werk aan de winkel, helpt u ons mee?

