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Eerste impressie broedseizoen 2021
Het loopt al weer tegen half juni. Dat betekent dat een deel van de jonge
steenuilen het nest inmiddels heeft verlaten en er binnenkort veel zullen
volgen. Een goed moment om een eerste balans op te maken van het
broedseizoen 2021. In deze nieuwsbrief een impressie op basis van een
korte rondvraag door Nederland.

Legsels

In de meeste regio’s is de indruk dat de legselstart dit jaar wat later viel dan
afgelopen jaren, toen steenuilen doorgaans enkele dagen vroeger legden
dan het langjarig gemiddelde (dat ligt op 17 april). Over het aantal gelegde
eieren per nest komen verschillende geluiden, maar in diverse delen van
het land (o.a. Limburg, Utrecht, Overijssel, Achterhoek) werd vastgesteld dat
de gemiddelde legselgrootte dit jaar hoger was dan het ‘standaard
gemiddelde’ van vier eieren. Andere regio’s melden daarentegen kleinere
legsels dan andere jaren (o.a. Betuwe, Veluwe, Noord-Holland). In Zeeland
en de Achterhoek werden enkele nesten met maar liefst zeven eieren
aangetroffen en zelfs een nest met acht eieren.

Regen en regenwormen

Mei was in veel regio’s ronduit een natte en kille maand. De
jaagomstandigheden voor steenuilen waren soms enkele dagen en
nachten achtereen ronduit slecht. Bijkomend effect was dat door het natte
weer veel graslandpercelen pas weken later dan normaal werden gemaaid,
waardoor het lastig (veld)muizen vangen was in het lange gras. Deze
ongunstige omstandigheden in de tweede helft van mei vielen precies in de
periode dat in veel nesten de jongen uit het ei kropen. 
Vanuit meerdere regio’s wordt gerapporteerd dat er veel minder
muizenprooien werden aangetroffen dan in andere jaren, en dat er meer
vogels dan anders op het menu stonden. Vermoedelijk gingen
steenuilenouders bij gebrek aan beter op uitgebreide schaal over op het
voeren van regenwormen, die wel veel beschikbaar waren. Niet heel
voedzaam en bovendien leidt een overdaad aan wormen tot dunne
ontlasting. In o.a. Betuwe, Achterhoek, Limburg en Zeeland werden als
gevolg daarvan dan ook meer dan eens nestjongen aangetroffen in erg
smerige en natte nestkasten (‘kledderzooi’, ‘doordringende
ammoniaklucht’). In die nesten hadden de jonge steenuilen niet zelden een
matige tot slechte conditie. Zelfs hadden sommige jongen al voortijdig de
kast verlaten en lagen onder kast te kleumen.

Grote tegenstellingen 

De haperende voedselvoorziening tijdens de slechte periode in mei heeft er
vermoedelijk toe geleid dat in verhoudingsgewijs veel nesten geen enkel
jong de kritische eerste fase van de nestperiode heeft overleefd. Het was
echter zeker niet altijd kommer en kwel. Terwijl bij een deel van de nesten
het broedseizoen dramatisch is verlopen, viel op dat tegelijkertijd en in
eenzelfde regio bij veel andere nesten de jongen in uitstekende conditie
opgroeiden richting het van moment uitvliegen. Hoe die grote tegenstelling
verklaard kan worden, is nog niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk spelen
toch heel lokale omstandigheden een rol waardoor het ene broedpaar
ronduit pech had en een ander broedpaar juist geluk. 
Al met al lijkt 2021 een bijzonder broedseizoen met twee gezichten. Alle
nestcontroleurs wordt opgeroepen van elk nest een Nestkaart in te vullen



 

(zie www.sovon.nl/nestkaart), zodat we later dit jaar de definitieve balans
kunnen opmaken.

Sponsoractie The Little Owl
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een nieuw boek over steenuilen:
een herziene versie van de Engelstalige monografie die in 2007 verscheen.
Inmiddels is er - mede dankzij Beleef de Lente - erg veel nieuwe informatie
verzameld, een update is dan ook zeer wenselijk. Om dat boek van fraaie
illustraties te kunnen voorzien, hebben we - helaas - geld nodig. Gelukkig is
een groot deel al binnen door de giften van enkele fondsen en particulieren.

Om ook u als 'kleine belegger' in de gelegenheid te stellen een bijdrage te
leveren is het mogelijk ons voor een bedrag van € 25,00 te sponsoren. In
ruil daarvoor ontvangt u 5 exemplaren van de kaart hierboven speciaal voor
dit doel getekend door Joris de Raedt, de tekenaar die ook het boek zal
illustreren. Dubbelgevouwen, zodat u op de binnenkant uw eigen tekst kunt
schrijven mocht u de kaart naar familie of vrienden willen sturen. Een unieke
ansicht dus, nergens anders verkrijgbaar.

Interesse? stuur dan een mailtje naar stone@steenuil.nl met uw
adresgegevens. U ontvangt dan de betalingsinstructies en nadat wij uw
betaling hebben ontvangen de kaarten. Uiteraard kunt u ook een veelvoud
van het bedrag sponsoren. Voor elke € 25,00 ontvangt u dan 5 kaarten.

Let wel: de kaarten zijn niet los verkrijgbaar. Met het bedrag van € 25,00
maakt u de illustratie van het boek mogelijk.

Betalingsverzoek
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Geachte donateur

We zijn al weer een flink eind 2021 en we willen u dan ook verzoeken om uw
jaarlijkse bijdrage aan stichting STONE over te maken. Voor Nederlandse
donateurs is de minimale bijdrage € 17,50 en voor donateurs in het
buitenland is de minimale bijdrage € 22,50. Natuurlijk mag u meer storten.
Dit komt ten goede aan de steenuil. U kunt uw bijdrage voor 2021
overmaken naar bankrekening NL 19 INGB 000 3330852 t.n.v. Stichting
STONE te Culemborg onder vermelding van “bijdrage 2021”.

Uw bijdrage wordt gebruikt om het onderzoek aan en de bescherming van
de steenuil te ondersteunen. Eind december komt nummer 11 van het
prachtige tijdschrift Uilen weer beschikbaar, die alle donateurs van stichting
STONE gratis ontvangen.

Indien u al voor 2021 heeft betaald dan hoeft u niets te doen. Een flink
aantal donateurs heeft al betaald. Hiervoor zijn we u natuurlijk zeer
erkentelijk. Ook de donateurs die STONE gemachtigd hebben om via
automatische incasso hun bijdrage te innen, hoeven niets te doen. In de
tweede helft van juni wordt uw bijdrage automatisch afgeschreven.

Alvast bedankt voor uw steun voor de steenuil in de afgelopen en komende
jaren.

Email: STONE@STEENUIL.NL telefoon: 0610292877
Klik hier als u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen 
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