De eerste projectkast de boom in!

Vanaf 2000 heb ik in de atlasblokken rondom Hengelo gld ongeveer vijftig kasten opgehangen voor
steenuilen. Deze kasten waren afkomstig van een project van de agrarische natuurvereniging ’t
Onderholt’. De kasten zijn opgehangen in een periode, dat bijna nog niemand van steenmarters had
gehoord en de meeste steenuilen zonder problemen hun eieren konden uitbroeden en jongen groot
konden brengen. Zo ook bij de familie Hendriks aan de Uilennesterstraat in Keijenborg (what’s in a
name!) . De eerste jaren was de kast nog niet bemand, maar toen de uilen de kast een keer ontdekt
hadden, was het elke jaar raak! Meestal troffen we bij de tweede controle twee, drie of vier ringbare
jongen aan, afhankelijk van het voedselaanbod in het betreffende jaar.

Het ophangen van de eerste kast aan de Uilennesterstraat in Keijenborg

Het afgelopen jaar ging het echter mis, zoals bij veel andere broedsels in de ‘oude’ projectkasten.
Half mei troffen we nog een vrouwtje met drie eieren aan, een maand later was alles weg!
Waarschijnlijk het werk van een steenmarter. In andere kasten werden soms duidelijke sporen van
predatie aangetroffen, zoals veel veren van een steenuil, kapotte eieren en een keer zelfs een dood
vrouwtje zonder kop.
Ik heb dan ook met veel plezier meegedaan aan het
fondsenwervingproject van Vogelbescherming en STONE.
Het heeft me totaal 12 steenmarter bestendige kasten
opgeleverd.
De eerste kast hebben we opgehangen bij de familie
Hendriks, één van de sponsors van het project. Nu maar
hopen, dat de uilen deze uilen bungalow gaan gebruiken. De
extra grote kast is ruim genoeg voor veel nageslacht! Dus
steenuilen: stel ons niet teleur en maak er werk van!

Graag wil ik alle steenuil vrienden, die een bijdrage hebben geleverd aan het slagen van het project
van harte bedanken en ik hoop, dat het mag bijdragen aan het behoud van deze karakteristieke uil
in het agrarische cultuurlandschap.
Hengelo gld, Wied Hendrix
whendrix@kickxl.nl

