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Broedseizoen 2010
Het broedseizoen 2010 zit er op, tijd om een eerste balans op te
maken. De geluiden uit het land die ons bereikten laten een wisselend
beeld zien. In de omgeving van Raalte (Salland) had Emiel Blanke
een uitzonderlijk goed jaar met, gemiddeld 4,55 eieren bij 30 legsels.
In de Achterhoek was de legselgrootte beduidend lager: 3,48 in
Neede (Sonja en Hans Grooters) en rond Winterswijk kwamen
Pascal Stroeken en Ronald van Harxen maar iets hoger uit met 3,76.
In Eelde (Drenthe) had Martijn Snijder op 8 broedpogingen slechts 3
geslaagde broedsels. Er vlogen 9 jongen uit. Mislukkingsoorzaken:
3x onbevruchte eieren, 1x eieren kapot en leeg gegeten en 1x heeft
de moeder zich dood gevlogen tegen een raam. In de omgeving van
Culemborg hadden Jouke Altenburg en Theo Boudewijn geen al te
best seizoen. Op veel plekken waar ze in 2009 nog uilen hadden,
troffen ze nu niets aan. Op een dijktraject van 2,5 km waren alle vijf
de territoria niet meer bezet. Qua inrichting of beheer is er het gebied
niets veranderd. Hans Vlottes had in Apeldoorn met 41% het
laagste bezettingspercentage (in zijn nestlasten) ooit. Het gemiddeld
aantal jongen was met 2,83 echter goed. Peter Boelee kwam in Zuid
Beveland op gemiddeld 3,88 eieren (25 nesten). Hieruit kwamen
49 jongen, een gemiddelde van net onder de 2. Opvallend was dat
hij veel nieuwe, ongeringde vrouwtjes had. Dit in tegenstelling tot bij
Pascal en Ronald die 80% van de dames van vorig jaar ook in 2010
aantroffen. Het is nog te vroeg voor conclusies, maar de verschillen
lijken groot dit jaar.

Steenuilen winnen finale
Het filmpje ’Huiselijk geweld’ van de steenuilen is door de
bezoekers van de website www.beleefdelente.nl tot ‘Clip van het
jaar’ verkozen.
Duizenden mensen brachten hun stem uit op de winnende clip, die
gemaakt werd door Ingrid Sloot van STONE. In de clip is te zien
dat de Steenuil met doodsangst zijn jongen probeert te bereiken. De
ingang van de broedruimte wordt geblokkeerd door een broedende
Holenduif. Het mannetje Steenuil stormt met ware doodsverachting
langs de Holenduif en levert in de broedruimte een muis af bij zijn
vrouw. Tijd om op adem te komen krijgt hij echter niet. Zijn eega
werkt hem namelijk zonder pardon en niet al te zachtzinnig de kast
uit. Maar dan moet hij wel eerst de duif weer passeren. Daar heeft
hij duidelijk weinig trek in. Uiteindelijk lukt het hem de kast zonder
verdere kleerscheuren te verlaten.
De ‘Clip van het Jaar’ is verkozen uit de honderden filmpjes die zijn
gemaakt van spannende, grappige en droevige momenten in en om
de acht nesten die dit jaar werden gevolgd. Het filmpje ‘Hopsasa’
waarin de jonge oehoes grappige vliegoefeningen doen werd tweede.
U kunt de winnende clip nog zien op www.beleefdelente.nl.
Bron: Vogelbescherming Nederland

Petitie tegen houden van uilen en roofvogels

Enkele kijkers naar 'Beleef de Lente' zijn een actie begonnen om
een verbod op het houden en fokken van beschermde roofvogels en
uilen door particulieren te bereiken. In Nederland worden steeds
meer roofvogels en uilen gehouden, en deze vogels ontsnappen
regelmatig. Het zijn lang niet altijd inheemse soorten. Dit leidt tot
risico’s voor de natuur, o.a. door hybridisatie van uitheemse
(onder)soorten met inheemse soorten en door verstoring van
inheemse soorten. Dit geldt met name voor ontsnapte Oehoe’s,
Kerkuilen en grote valken. Het welzijn van de gehouden vogels en de
(vaak) illegale handel (en nestroof) is een andere zorg. Daarom is
besloten tot het opstellen van een petitie, waarin een wijziging van de
Flora- en Faunawet wordt bepleit. Die wetswijziging zou moeten
leiden tot een verbod op het houden en fokken van (inheemse)
beschermde roofvogels door particulieren. Op 8 november 2010
willen de initiatiefnemers de petitie aanbieden aan de voorzitter van
de Tweede Kamer. De petitie wordt gesteund door
Vogelbescherming Nederland, Werkgroep Roofvogels Nederland en
STONE Steenuilenoverleg Nederland. Inmiddels hebben circa 2500
mensen hun handtekening gezet.
Doe mee en onderteken de petitie! Kijk op
http://roofvogels.petities.nl.

Uilen naar Athene dragen
In januari 1998 verscheen het eerste nummer van Athene, toen nog
Nieuwsbrief STONE geheten. Inmiddels zijn we 14 nummers verder
en heeft het blad een metamorfose doorgemaakt. Van een 24
pagina’s dik, geniet en zwart-wit afgedrukt blaadje naar een 129
pagina’s grote full colour uitgave in september 2009. In 2010 gaan
we nog een stap verder! Samen met de Kerkuilenwerkgroep
Nederland, de Oehoewerkgroep Nederland en de Werkgroep
Ruigpootuilen gaan we een nieuw blad uitgeven over uilen in
Nederland. Door een fikse startsubsidie van Vogelbescherming
wordt het mogelijk een lang gekoesterde wens in vervulling te laten
gaan. De voorlopige titel luidt, hoe kan het ook anders: Uilen. Het is
de planning dat het eerste nummer voor het eind van het jaar
verschijnt. Het wordt beslist iets om naar uit te kijken! Meer hierover
in de volgende nieuwsbrief.

Korte bijdragen voor Uilen.
Behalve doorwrochte verhalen willen we in de steenuilpagina’s in
Uilen graag ruimte bieden voor korte, meer anekdotische verhalen.
Het gaat dan om korte bijdrage van maximaal 100 worden. Hebt u
iets bijzonders meegemaakt dan is dit een aardige gelegenheid dit te
delen. Een prachtig voorbeeld is bijvoorbeeld het verhaal van Fred
van Vemdem over de wel heel bijzondere omzwervingen van een
jonge steenuil, door hem op het uilenforum van waarneming.nl
geplaatst. Hoeveel is 100 woorden? Nou, dit artikeltje telt er precies
100. We willen dan ook graag korte, puntige bijdrages van zoveel
mogelijk mensen. Stuur uw bijdrage naar:
ronaldvanharxen@steenuil.nl

Oproep: Toon uw nestkast!
Nestkasten zijn onder steenuilonderzoekers een geliefd onderwerp
van discussie. Met of zonder kauwensluis; met een pendel om
marterpredatie tegen te gaan, of juist niet; in een boom of beter in
een schuur; opening aan de zij/achter/bovenkant, noem maar op.
Voor elke variant zijn wel voor- en tegenstanders te vinden.

Menigeen heeft heel wat uurtjes gestoken in het ontwikkelen van zijn
‘ideale’ kast. Graag geven we op onze eerstvolgende landelijke dag
(waarschijnlijk februari 2011) de gelegenheid uw kast te showen
door middel van een korte presentatie en uiteraard een model. Hebt
u een kast waar u tevreden over bent en wilt u die aan anderen laten
zien: aarzel dan en niet en geef u op. Stuur een mailtje naar het
contactadres (stone@steenuil.nl) met een korte beschrijving van uw
kast. In de loop van het najaar nemen we dan contact met u op.

Email: STONE@STEENUIL.NL telefoon: 0610292877

Klik hier als u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen

