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STONE wenst iedereen een gezond en
gelukkig 2010 en uiteraard een vruchtbaar
broedseizoen!

Impressie broedseizoen 2009

Direct na afloop van het broedseizoen kwamen uit heel het land
berichten dat de uilen dit jaar gemiddeld kleinere legsels hadden en
dat er minder jongen waren uitgevlogen. De belangrijkste
oorzaak zou de lage muizenstand zijn. Dit laatste werd bevestigd
tijdens het veldwerk: in tegenstelling tot andere jaren werden er bij
nestcontroles nauwelijks voorraadjes muizen aangetroffen.

Hoewel Steenuilen in tegenstelling tot veel andere roofvogel- en
uilensoorten geen gespecialiseerde muizeneters zijn, ondervinden zij
ook de gevolgen van een gering muizenaanbod. Muizen zijn qua
gewicht en voedingswaarde nu eenmaal belangrijk stapelvoedsel
voor de nestjongen. De kijkers naar de webcam van Beleef de Lente
in voorgaande jaren weten dat een voorraadje muizen in het nest
nuttig is als voedselvoorraad die overdag, als er geen prooi wordt
aangevoerd, wordt benut.

Gelukkig hebben Steenuilen een breed voedselspectrum en vormen
onder meer grote insecten (meikevers, nachtvlinders), rupsen,
wormen, vogels en kikkers naast muizen een belangrijk aandeel op
het menu. Dit werd prachtig geïllustreerd door de webcambeelden
van afgelopen voorjaar. De indrukwekkende hoeveelheid kleine
prooien die werden aangevoerd zorgden dat alle 4 jongen succesvol
uitvlogen. Dit bevestigt wederom dat een goed steenuilterritorium
zich kenmerkt door veel variatie waar allerhande prooien
voorkomen, zodat er ook in een slecht muizenjaar voldoende
voedselaanbod is.

Het is altijd aardig de eerste indrukken te toetsen aan de
werkelijkheid. Van 644 nesten zijn op dit moment de gegevens in het
nestkaartenprogramma ingevoerd. Op basis hiervan kunnen we een
eerste overzicht presenteren. De gemiddelde legselgrootte bedroeg
3,85 (n=404). Dit is vergelijkbaar met vorig jaar, maar iets lager dan
eerdere jaren. Dat spoort dus niet helemaal met de eerste indrukken.
Het nestsucces was met bijna 65% zo’n 5% hoger dan vorige jaren.
Het aantal jongen per geslaagd broedgeval bedroeg 2,76 (n=153) en
per gestart nest 1,79. Ook dit is vergelijkbaar met de jaren
daarvoor. Daarmee lijkt de (lokaal) slechte muizenstand die o.a. de
Kerkuil dit jaar parten speelde, minder invloed te hebben gehad op
het broedseizoen van de Steenuil. Het heeft zo zijn voordelen om
minder kieskeurig te zijn!  

Heeft u uw nestkaarten nog niet opgestuurd? Graag zien we dat u dat



alsnog doet  Ook gevevens uit eerdere jaren zijn bijzonder
welkom. Hoe meer kaarten hoe completer het beeld! In de volgende
nieuwsbrief geven we dan een update. Kijk voor de actuele stand
op: www.sovon.nl/nestkaart_kaart.asp

Voor informatie over broedbiologisch onderzoek en het invullen van
nestkaarten: raadpleeg onze website:
www.steenuil.nl/onderzoek/index_onderzoek.htm

Erwin van Maanen - Regio CoÃ¶rdinator
Veluwe

Mijn naam is Erwin van Maanen (geboren 1967) en ik ben jullie
nieuwe Regio Coördinator voor de Veluwe. In deze voor wat betreft
steenuilgegevens tamelijk 'blanco' regio hoop ik komende tijd meer
informatie over het welzijn van de soort boven water te krijgen en
mensen te enthousiasmeren zich in te zetten voor onderzoek en
beschermingsactiviteiten. Op roofvogel- en uilengebied loop ik al een
aantal jaren mee. Als jochie volgde ik de steenuilen in de
uiterwaarden bij Rhenen, onderlangs de Utrechtse Heuvelrug. Mijn
passie voor roofvogels en uilen wil ik in deze functie een nieuwe
impuls geven. Zorg voor de steenuil ligt me nauw aan het hart. Als
ecologisch adviseur in Nederland BV krijg ik regelmatig te maken
met beoordelingen en compensatiestudies voor steenuilen in het
kader van ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet. In dit
spanningsveld wil ik mij sterker gaan inzetten voor het waarborgen
van de effectiviteit van de wetgeving ten aanzien van
steenuilenbescherming. Mijn rol als Regio Coördinator vind ik best
spannend en ik hoop jullie regelmatig te mogen raadplegen over een
en ander. Tips die mij op de Veluwe snel op weg helpen verneem ik
dan ook graag. Ik kijk met plezier uit naar de samenwerking!

 

http://stone.cmail1.com/t/y/l/ukahu/hruluihyt/r
http://stone.cmail1.com/t/y/l/ukahu/hruluihyt/y


 

Beleef de Lente 2010

2009 was een in meerdere opzichten een doorslaand succes. Niet
alleen werden bezoekersrecords gebroken, maar alle 4 jonge
Steenuilen wisten, ondanks het geringe aantal muizen, succesvol uit te
vliegen. Ook qua prooiaanvoer werden records gebroken met maar
liefst 4580 prooien in de jongenperiode! De jongen werden na het
uitvliegen nog vele malen op en rond het erf gezien. gezien. Op 30
juni werd één van de jongen echter dood aangetroffen.
Doodsoorzaak helaas onbekend. Toen op 5 juli opnieuw een dood
jong aangetroffen werd (ogenschijnlijk een verkeersslachtoffer),
vreesden we dat dit nummer twee was. Het bleek echter een naburig
jong te zijn; op dezelfde dag geringd als de webcamjongen. Op een
leeftijd van 53 dagen had deze al 600 meter afgelegd. Een uitstapje
dat het helaas met de dood moest bekopen.
Vanzelfsprekend zijn in 2010 de Steenuilen weer paraat. Uiteraard
op voorwaarde dat ons broedpaar weer meewerkt. Maar daar
hebben we alle vertrouwen in!

Lespakket Mijn Vogelactie

De actie tijdens Beleef de Lente 2009 om geld in te zamelen voor
een lespakket was een succes! De teller staat nu op ruim 3000 euro. 
Voor de concrete invulling hebben we inmiddels afspraken gemaakt

 



met Vogelbescherming Nederland. We sluiten aan bij het project ‘
Vogels op School’ van Wildzoekers, de natuurclub van o.a.
Natuurmonumenten en Vogelbescherming. Synchroon aan Beleef de
Lente 2010 kunnen basisscholen meedoen aan een lespakket
speciaal voor de Steenuil. De lessen zullen zich richten op de
groepen (5) 6 en 7 van basisscholen en vooral digitaal worden
aangeboden. Zo sluiten ze altijd aan bij de actualiteit van de
webcam-uilen. En nu maar hopen dat die uilen gewoon gaan
broeden….
 

Start UIL forum

Op 1 december is een nieuw forum van start gegaan voor
uilenbeschermers, om kennis en ervaring over onderzoek en
bescherming uit te wisselen. Het forum vervangt de mailnieuwsgroep
van STONE. 
Het forum luistert naar de naam UIL (Uil In Log) en is bedoeld voor
de achterban van de landelijke uilenwerkgroepen, zoals STONE en
Kerkuilenwerkgroep Nederland. UIL is alleen toegankelijk voor
geregistreerde deelnemers. Kijk op onze website voor de
aanmeldprocedure en een gebruikershandleiding.
www.steenuil.nl/nieuwsgroep/index_nieuwsgroep.htm

We hopen dat het forum in de behoefte voorziet om
uilenbeschermers met elkaar in contact te brengen!
 

http://stone.cmail1.com/t/y/l/ukahu/hruluihyt/j


Email: STONE@STEENUIL.NL telefoon: 0610292877

Klik hier als u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen 
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http://stone.cmail1.com/t/y/u/ukahu/hruluihyt/

