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Geachte bezitter van een steenuilenkast.
In verband met de corona crisis hebben wij u bericht over de gang van zaken rond de diverse
inspecties van de kasten. Wij hadden toen tevens beloofd om halverwege juni met een update te
komen.
Wij hebben inmiddels kunnen constateren dat het broedseizoen zo goed als afgelopen is. Een
seizoen waarin wij noodgedwongen weinig activiteiten hebben kunnen uitvoeren. Toch hebben wij
her en der voeling kunnen houden met eventuele broedgevallen. Dit mede dankzij het enthousiasme
van jullie.
Wij hebben besloten om onze activiteiten in de maand augustus weer op te starten. Dat betekent dat
wij een afspraak met u zullen maken om langs te komen voor onderhoud van de kasten.
Tevens zullen wij, in die gevallen waarin toezeggingen zijn gedaan, nieuwe kasten plaatsen.Wij
hopen, met het opstarten van onze activiteiten, ons weer zo optimaal mogelijk te kunnen inzetten
voor de in ons gebied aanwezige steenuilen.
Ger Brink

Steenuilenpaar maart 2020
Bunne.
Het leek zo veelbelovend,
maar het paar kwam niet tot
broeden.
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Uilen in Donderen, Yde en Vries juni 2020
Het is 17 juni 2020 de eerste keer na de lockdown dat we met een ploegje boomklimmers in
Donderen op pad zijn gegaan. In januari hadden we bij de geluidinvertarisatie op verschillende
plaatsen uilen horen roepen. Heel verheugend maar het bleek onze voorlopig laatste actie te zijn.
Gelukkig kregen we van verschillende nestkasthouders meldingen over het wel en wee van ons aller
uiltje: de Steenuil. Niet altijd goed nieuws en niet altijd nieuws waardoor we kunnen zeggen dat de
toekomst rooskleurig is.
Dat gezegd hebbende: op die 17e juni hebben we met zekerheid vastgesteld dat er uit één nestkast
een kinderschare is voortgekomen. Hoeveel jongen weten we niet precies. Maar bij een blik in de
nestkast hebben we twee, niet geringde dus nieuwe, jonge vogels gezien. Goed in de veren en
vliegvlug. Het kunnen er meer zijn maar de nestkasthouder heeft dat, ondanks veelvuldig
waarnemen, niet kunnen vaststellen. De hoge eik, waar zich de nestkast in bevindt, zit vol in het
blad en dat onttrekt de dieren flink aan het oog. En dan onze tweede beklommen boom. De
nestkasthouder had ons na zijn geweldige constatering dat er zich jonge uilen in de kast bevonden,
gebeld met de trieste mededeling dat de achterkant van de kast over de hele breedte opengebroken,
of liever gezegd, opengebeten en geklauwd was. Onder de boom lag een nog net herkenbaar uiltje.
Daar stonden we dan met ons ploegje en de nestkasthouders onze verbazing uit te spreken over
zoveel bruut geweld. De kast was vorig jaar vervangen door een nieuwe steenmarter-bestendige
kast. Dat bleek dus niet afdoende. Alles wees er op dat dit ook het werk van een marter moest zijn.
De Steenmarter is een prachtig intelligent en behendig dier daar geen misverstand over. De Steenuil
kan zich, geholpen door de mens, maar net staande houden in onze regio. Het is een makkelijke
prooi en het natuurlijk evenwicht is nogal wankel. Dat geeft stof tot nadenken. “Gaas” bleek het
toverwoord. Gaas om de kast, we gaan het bekijken en wellicht aanbrengen.Bij de derde boom leek
alles stil. De kasthouder had geen jongen zien vliegen, wel uilen gehoord. Bij het openen van het
dak zagen we vijf niet uitgebroede eitjes liggen. Hoe frappant, vorig jaar was dat in dezelfde kast,
tot twee keer toe, ook het geval. Niet bevruchte eitjes. Hoe dat kan? Er zijn een aantal opties maar
zeker weten we het niet.
Een mooi bericht kregen we overigens van één van onze nieuwe nestkasthouders, op de grens van
Donderen en Vries. Er vliegen uiltjes om de kast, te laat om nog te nestelen maar ze hebben de kast
gevonden! De andere kasten in onze dorpen zijn niet bevolkt. Helaas zijn de vogels, ondanks de
vurige wens van zeker ook de kasthouders, nog niet weergekeerd in Yde.
Namens steenuilengroep Donderen, Yde, Vries.
Ronand Valstar
Aangeknaagde kast
in Donderen.
Waarschijnlijk door
een Steenmarter die
niet door het sluisje
kon, maar het anders
probeerde.
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Bunne/Winde
Op één plek in de regio Winde/Bunne is een reactie gekomen tijdens twee geluid inventarisatierondes. Gelukkig twee keer, wat de zekerheid om te kunnen zeggen dat er gebroed is, bevestigd. Er
was nog een andere reactie op het geluid, maar die kwam van heel ver weg en is vermoedelijk een
bekend territorium aan de rand van Peize.
Bij nestkastcontrole bleek er wel een nestkast gebruikt te zijn gezien de sporen en mogelijk is er
ook gebroed maar dat is niet met zekerheid te zeggen. Tegen de tijd dat we weer mochten kijken
was het broedseizoen al zo ver gevorderd dat eventuele jongen al waren uitgevlogen.
Op een andere plek kwam binnen één minuut een bosuil op het steenuilengeluid af. Het is dus wel
mogelijk dat er een steenuil zit, maar die doet er dan verstandig aan om zich stil te houden om niet
in de maag van een bosuil (en zijn jongen) te verdwijnen. Geluidsinventarisaties kennen zo hun
beperkingen.
Roel Rijskamp
Wist u dat:
*...een steenuil gemiddeld vier eieren legt? In jaren met weinig voedselaanbod kan dat aantal ook
naar beneden worden bijgesteld. In sommige jaren worden er maar weinig eieren gelegd om energie
te besparen en de kans op succes per ei te vergroten. In voedselarme jaren worden regelmatig
broedsels van slechts twee eieren gevonden.
*...steenuilen in hun tweede levensjaar geslachtsrijp zijn? In de loop van de zomer verlaten ze het
ouderlijk territorium en gaan ze op zoek naar een eigen territorium en partner. Meestal ligt het
territorium van de jongen binnen een straal van 3 kilometer van het ouderlijk huis.
*..we op onze twitteraccount al bijna 200 volgers hebben en onze berichten goed bekeken en
gedeeld worden. Vooral goede foto's zijn populair! Volg ons ook op twitter en krijg ook
interessante berichten en foto's in je tijdlijn.
*..Steenuilen snel overschakelen van prooidieren als de omstandigheden wijzigen? In een volgende
nieuwsbrief komt hier een stukje over.
*.. er in Eelde twee nieuwe landschapsbeschermingsorganisaties actief zijn? Werkgroep Landschap
en Natuur Eelde (WNLE) die voornamelijk bezig houdt met bescherming van het gebied aan
zuidoost zijde van het dorp en een groep mensen die bezig zijn met een projectplan
“Landschapsherstel zuideinde Eelde-Paterswolde”
Het noodlot van een steenuil.
In Peize zijn tot dusver diverse succesvolle broedgevallen geweest. Dit jaar loopt het echter een
klein beetje anders. Allereerst is er natuurlijk de corona crisis die roet in het eten gooit. Daardoor is
contact met bezitters van steenuilenkasten minimaal. Hierdoor hebben wij stukken minder zicht op
eventuele broedgevallen en situaties waarbij wij eventueel kunnen bijspringen.
Toch komen wij, ondanks deze belemmeringen, voor verrassingen te staan. Zo werden wij attent
gemaakt op een mogelijk broedgeval in Peize, maar tevens een mogelijke verstoring.

Ter plaatse konden wij constateren dat een steenmarter alle mogelijke moeite gedaan had om zich
toegang te verschaffen tot een steenuilenkast.
Hij deed dit door beide openingsgaten aan te
knagen en zelfs een deel van het
tussenschotje weg te vreten.
Dat hij in zijn opzet geslaagd was bleek uit
het feit dat er uitwerpselen van een marter in
de kast gevonden zijn.
Zo blijft het een hele opgave om een van de
grootste predatoren van de steenuil te
bestrijden.

In een ander geval werden wij attent gemaakt op het feit dat een marter zich waarschijnlijk door het
dak van de kast had gevreten. Dit was overigens mogelijk doordat de kwaliteit van de betreffende
kast niet optimaal meer was. Een uilenleven is dus nooit van gevaar ontbloot.

Wij zullen dus doorgaan met ons in te zetten voor het welzijn van deze kwetsbare vogels.
Ger Brink

NB
Mocht u als nestkastbezitter toch hebben kunnen vaststellen dat uw kast bewoond is, hetzij door een
solitaire uil, dan wel door een broedpaar, wilt u het dan a.u.b. aan ons doorgeven. We hebben tot op
dit moment geen precies beeld van het aantal bezette kasten en zeker niet van het aantal jongen.
Naar onze inschatting zijn er maar op drie plekken met zekerheid jongen gezien.

tekening: Fop Smit

Kast met onbevruchte eieren te Donderen,
evenals vorig jaar.
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