Jaarverslag Steenuilen in de Gemeente Hellendoorn 2020

Het seizoen 2020 is weer voorbij. Begin april voorzichtig beginnen te plannen hoe wij als groep de
steenuil nestkasten zouden controleren, maar al snel gooide corona roet in het eten. Om, zoals
gebruikelijk met 3 personen, de controles uit te voeren, stuitte op veel praktische bezwaren. Met 2
personen in één auto was al verboden, laat staan met drie. Heel snel werd de knoop doorgehakt om dan
maar niet te gaan. Maar eind april begon het bij mij toch te kriebelen. Alleen gaan is niet verstandig,
maar de erfbewoners waar wij komen wilden best over mijn schouder op afstand mee kijken. Zo ben
ik 27 april aan mijn actie begonnen. Lange dagen, waarin vele keren de ladder op en van de auto moet
en dan niet te vergeten het klauteren op de ladder. Dit was voor mij persoonlijk de eerste keer dat ik
zelf alle kasten mocht openen om de inhoud te controleren. Eieren of jongen tellen en als moeders
(soms vergezeld van vaders) aanwezig is controleren of de uiltjes zijn geringd. Zo ja, het ringnummer
aflezen en anders deze ter plekke van een ring van het vogeltrekstation voorzien. Met de afgelezen
ringnummers kunnen wij de leeftijd bepalen van de ouders en of ze al enige jaren samen een paar zijn.
Verder kun je na verloop van jaren uit rekenen hoeveel jongen zo’n uiltje heeft voorgebracht. Ook is
heel mooi te achterhalen waar de jongen gebleven zijn na dat ze de nestkast hebben verlaten. Hierbij
moet opgemerkt worden dat het door de vele terugmeldingen pijnlijk duidelijk wordt hoe veel van de
jongen er in het eerste levens jaar verongelijken. Predatie, verkeer, roofvogels, katten en
drinkwaterbakken zijn de hoofd oorzaak. Maar ik schrik ook niet meer van een telefoontje of ik een
dode steenuil uit de openhaard wil komen halen.
Hier tegen over staat een melding van een steenuil in een openhaard die nog leefde. Deze hebben wij
met liefde schoongemaakt en van een ring voorzien. Als dank voor ons handelen heeft deze uil dit
seizoen 2 jongen grootgebracht aan de Schaddenveldsweg.

Steenuilen op eigen erf.
(Een ervaring van jonge erfbewoners.)

Begin dit jaar plaatsten wij, met hulp van de
steenuilenwerkgroep, een nestkast in onze tuin. Een oude
fruitboom werd uitgekozen en zo gezegd zo gedaan. Vanuit
ons huis hebben we niet direct zicht op de steenuilennestkast
maar al snel, sneller dan verwacht, werd er interesse getoond
door de steenuilen. Dit leidde in het voorjaar tot 4 steenuil
eieren, waarvan er drie uitkwamen. Drie mooie steenuil
kuikens.
Bij een eerste controle van de kuikens bleek pa steenuil met
een gebroken poot in de kast te zitten. Wie zou er nu zorgen
voor een goed gevulde voorraadkast? Ma steenuil kon niet op
jacht, want de kuikens waren nog te klein om zelf warm te
blijven. Na enig wikken en wegen besloten we ma steenuil bij
te staan bij het grootbrengen van haar kuikens. Zo hebben we
familie en vrienden ingeschakeld muizen te vangen en ook
kochten we eendagskuikens en muizen in. Een hele opgave,
maar het is gelukt. De kuikens bleken bij een latere controle
goed op gewicht en zelfs aan de grote kant. En wat zo mooi
is, ze zijn allemaal uitgevlogen en laten zich nog af en toe
zien, Hoe mooi zou het zijn als een van onze kuikens volgend
jaar een eigen nest heeft, wie weet!
Aldus Stefan en Annemarie uit Marle.

Educatie schoolklassen.
Jammer dat ook deze acties geen doorgang konden vinden.
Mooie momenten om de jeugd vertrouwd te maken met het leven
in de natuur en de beschermingsmogelijkheden die veelal nodig
zijn om een (vogel) soort in stand te houden. In dit geval zijn het
nestkasten maar het had ook bij voorbeeld een bijenhotel kunnen
zijn. Dat hun kennismaking met onze activiteiten indruk heeft
gemaakt op velen van uit de scholen blijkt steeds als ik de kinderen
tegenkom in het dorp. Ze groeten heel beleefd en vaak hoor je dat
ze de andere aanwezigen dan zeggen: dat is de meneer van de
uilen. Hopelijk is er meer blijven hangen dan alleen mijn persoon.
Op de foto een mooi moment waar een familie alle in en outs kon
bekijken,

Wie wil dit nou niet?
(Een reactie van nieuwe erfbewoners - Simone Beerents)

Rustig wonen tussen de weilanden, frisse lucht en de mooie Nederlandse natuur met haar
flora en fauna. Zo ook wij. Fazanten, eekhoorntjes en hazen in de voortuin. En daarnaast de steenuil.
In een oude eik op het erf zit een nestkast. Een steenuilen paartje vond daar hun geluk en legden er 4
eieren in. Totdat er op een ochtend een dode steenuil lag. We maakten er melding van op de site van
GRIEL. Deze site houdt bij welke vogels waar geringd zijn en houd ook bij waar geringde vogels
gevonden worden. Het bleek een vrouwtje te zijn. Dit zagen we niet aan de uil zelf (bij steenuilen is
het verschil tussen man en vrouw niet zichtbaar van de buitenkant) maar aan de eileiders binnen in de
buik die helaas door de aanval van een roofdier zichtbaar waren geworden. Gelukkig bleek later dat
het niet om het vrouwtje van het nest ging en zagen (en hoorden) wij een aantal weken later 4 kleine
donzige steenuiltjes in de kast zitten, welke intussen zijn uitgevlogen (100% uitkomst dus).
Dit seizoen is de oudste steenuil die terug gemeld is 10 jaar. Geringd 4-6-2010 als nestjong in Daarle.
In 2018 is zij afgevangen nabij Ruinen in Drenthe en in 2020 bij IJhorst, een wereld reiziger.
Graag wil ik de perceel eigenaren, welke een nestkast op hun terrein hebben hangen, bedanken voor
hun gastvrije ontvangst en enthousiasme. Alleen samen kunnen we er voor zorgen dat steenuilen in
onze gemeente blijven en de populatie in stand blijft.
Voor het seizoen 2021 hoop ik dat wij dan terug kunnen naar onze oude situatie om met de gehele
groep het veld in te gaan, alleen is toch maar alleen.

Namens de werkgroep, Albert Stevens

