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Steenuilen beleven opmerkelijk broedseizoen
De lange winter ging naadloos over in een kil en aanvankelijk
gortdroog voorjaar. Door de kou en droogte kwam de gehele natuur
laat op gang en daarmee ook het voedsel van de uilen, zoals muizen,
(mei)kevers, rupsen en regenwormen. Velen vroegen zich dan ook
terecht af hoe het broedseizoen voor de steenuilen zou verlopen.
Onder het genot van de zomerzon (eindelijk!) kunnen we inmiddels
de resultaten op een rij zetten. Afgaande op de berichten uit diverse
regio’s lijkt het een seizoen met verschillende gezichten. Overal in
Nederland is geconstateerd dat de uilen dit jaar fors later met de
eileg begonnen. In veel gebieden startten ze gemiddeld zo’n week tot
10 dagen later dan normaal. Ook was de gemiddelde legselgrootte in
de meeste regio’s aanmerkelijk kleiner dan andere jaren, veelal rond
3,5 ei per legsel. Prachtig om te zien hoe de steenuilen zich aan de
omstandigheden hebben aangepast door de eileg uit te stellen en niet
te hoog in te zetten. Verder komen uit het hele land meldingen dat
opvallend veel vaste nestplekken dit voorjaar niet bezet waren.
Mogelijk hangt dat samen met grotere sterfte onder de volwassen
uilen in de winter. Opmerkelijk was in ieder geval wel dat de
steenuilvrouwen over het algemeen betrekkelijk licht van gewicht
waren. Een aanwijzing dat de winter zijn tol heeft geëist?
Maar hier houdt het algemene beeld wel op. Uit diverse regio’s
komen positieve berichten over het broedsucces. Ondanks de
kleinere legsels vlogen er per nest relatief veel jongen uit. De jongen
verkeerden over het algemeen in prima conditie (goed op gewicht, in
opvallend schone nesten). In die gebieden werden bovendien geringe
uitval (neststerfte) van jongen en relatief weinig mislukte nesten
geconstateerd. Voedsel in de vorm van muizen was er in overvloed,
want in de periode van de kleine jongen werden vaak stapels muizen
op voorraad aangetroffen. Uit andere gebieden komen daarentegen
meldingen van veel mislukte nesten, waarbij vaak de verdenking niet
zelden viel op steenmarters. En in Brabant bijvoorbeeld wordt
melding gemaakt van weinig muizen, veel smerige nesten en daarmee
samenhangend een slechtere conditie van de jongen. Dit wordt
meestal veroorzaakt door een groot aandeel regenwormen op het
menu, kenmerkend voor een slechte voedselsituatie
(muizenschaarste).
Al met al een interessant jaar! Op onze website zullen we binnenkort
een meer gedetailleerd overzicht geven van de resultaten uit diverse
regio’s.
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