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Werkzaamheden steenuilkasten
Afgelopen jaar was er weer veel werk aan het onderhoud van de steenuilkasten, in totaal 43 stuks. Sommige
kasten waren uit de boom gewaaid, soms met boom en al. Bij andere kasten moesten deurtjes worden
aangepast of vervangen.
Tevens zijn er enkele nieuwe kasten opgehangen.
De kasten zijn schoongemaakt en gecontroleerd. De bewoonde kasten zijn enige malen gecontroleerd.
Broedresultaten steenuil
In 7 kasten werd gebroed. Er bleken genoeg muizen voorradig, er waren 35 eieren gelegd. Helaas zijn er maar
9 jongen uitgevlogen, allen geringd. Hoe kan dat is dan natuurlijk de vraag. Het is altijd lastig om een oorzaak
te achterhalen; is er 1 ouder overleden, is er een periode geweest met minder muizen, is het weer de
boosdoener, was het aangevoerde voedsel vergiftigd? Het is en blijft gissen maar het blijft vooral heel
jammer, een echte tegenvaller.
Werkzaamheden kerkuilkasten
Gelukkig hangen deze 19 kasten onderdak en hebben niks te verduren van het weer. Dat scheelt werk! Waar
nodig zijn de kasten schoongemaakt.
De bewoonde kasten zijn enige malen gecontroleerd.
Broedresultaten kerkuil
In 5 kasten werd gebroed met in 1 kast zelfs een tweede legsel.
Er werden 25 eieren gelegd en 18 jonge kerkuilen zijn succesvol uitgevlogen. 10 jongen zijn geringd, een
mooi aantal. Deze cijfers laten de afgelopen paar jaar gelukkig een stijgende lijn zien.
We ringden vanaf 2014 14 kerkuilskuikens en 65 steenuiltjes. Het ringen kan een schat van informatie
opleveren. Dit jaar werden we verrast doordat er een Duits broedend steenuiltje werd aangetroffen, 29,7 km
verderop geboren en een Belgische broedende kerkuil van bijna 16 jaar oud! … af te leiden aan hun ring.

METEN IS WETEN

Steeds weer blijkt dat het eerste levensjaar cruciaal is. 70 % overleeft het eerste jaar niet. Als het ei succesvol
is uitgebroed, de uilskuikens uitvliegen en zichzelf redden ondanks het veranderlijke weer, variatie van
voedselaanbod, verkeer enz. kunnen uilen een flinke leeftijd bereiken. Zijn er nog zaken waarbij de mens kan
helpen? Natuurlijk veilige, marterproof kasten ophangen maar er zijn nog meer mogelijkheden. Klik eens op
de erfwijzer die u ziet op https://www.steenuil.nl/bescherming/?/bescherming
Afgelopen jaar hebben we een aantal gesponsorde steenuilkasten ontvangen en enkele donaties. We waren
zeer verguld met deze royale giften! Het stelt ons in staat om hele slechte kasten te vervangen of te
repareren. Ook van Stichting Dier in Nood Maastricht hebben we 4 kasten gekregen. Erg mooi om kasten te
kunnen vervangen waar de steenmarter nog steeds vrije toegang had.

In 2019 heeft de uilenwerkgroep meegewerkt aan
het Zomerfestival in Voerendaal in de hoop
mensen te informeren maar vooral te
enthousiasmeren voor de bescherming van steenen kerkuil.
We zijn immers nog steeds dringend op zoek
naar helpende handjes voor de controles in het
voorjaar of timmerwerkzaamheden in de
wintermaanden. Enkele uurtjes in overleg samen
met een groepje gedurende het broedseizoen of
de wintermaanden levert zo veel op voor deze
prachtige roofvogels in onze omgeving. Kent u
iemand in uw omgeving die samen met ons aan
de slag wil? Neem dan contact op met Albert van
den Dries via a.vd.dries@gmail.com
Wilt u een donatie storten? Gráág op
bankrekeningnummer NL87 RABO 0154 8069 00
t.n.v. I.V.N. Voerendaal/uilenwerkgroep.
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