Samen sterk
voor ons mooie
platteland ....

Steenuilennieuws
winter 2018

Steenuilen
We hebben dit jaar in ons gebied 60 locaties bezocht met hier en daar mooie resultaten. Dit geeft de burger
moed, want nu we een aantal jaren bezig zijn krijgen we steeds meer inzicht in de aanwezigheid van steenuilen
in dit Betuwse land. Maar ook ransuil, bosuil en kerkuil kunnen we nu aan ons lijstje toevoegen. In de vorige
nieuwsbrief hebben we en oproep gedaan om plaatsen waar steenuilen zich bevinden bij ons aan te melden.
Hier kwamen een paar leuke reacties op. Wederom doen we hierbij dan weer een oproep aan jullie om nieuwe
locaties te melden. Niet alleen van steenuilen maar ook de andere soorten zijn van harte welkom. Van de gehele
lijst van 60 locaties waren er ook 16 plaatsen bij waar jammer genoeg niets was waar te nemen. Met deze eigenaren hebben we afgesproken dat zij melding gaan doen als er wel uilen in de kast komen. Dit geeft ons meer de
tijd om nieuwe plekken te zoeken en in kaart te brengen.
Kom ik nu tot een algeheel overzicht waar uilen waargenomen zijn of een broedsel hebben gehad. Op 12
plaatsen kwamen we steenuilen tegen met jongen
waarvan op 1 plek zelfs 4 en dat is een hele kast vol.
Verder kwamen we 9 locaties tegen waar braakballen
aanwezig waren wat aangeeft dat er steenuilen aanwezig zijn. Ze maken gebruik van de kast maar zijn
niet tot broeden toe gekomen. Misschien dat dit het
komende jaar wel gaat gebeuren. Op 3 plaatsen kwamen we kerkuilen tegen waarvan 1 broedgeval met 5
eieren. Jammer genoeg is het nest verlaten.
Oorzaak was dat het in de kast te warm is geweest onder
het golfplaten dak. Eieren waren zwaar bebroed en 1 dood kuiken lag in de kast. Spijtig maar na wat navraag bij
experts hebben we een aantal suggesties gekregen hoe dit te voorkomen. 2 keer kwamen we op plekken waar
ransuilen aanwezig waren maar niet bekend of ze ook een broedpoging hebben gedaan.
Tot slot nog 1 bosuil met 2 jongen. Al met al een mooi jaar en laten we hopen dat dit
volgend jaar zich meer gaat uitbreiden en daar kunnen jullie als lid van de vereniging aan
bijdragen. Laat je horen. Verder hebben we nog een aantal nieuwe kasten geplaatst en is
er al weer een bestelling onderweg naar een aanvulling want we zijn er bijna doorheen
en dat is een goed teken lijkt me.
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