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Resultaten broedseizoen 2012
Het broedseizoen van de steenuil en de controles van de kasten zijn weer achter de rug. Nu de
uiltjes zijn uitgevlogen, kunnen we de resultaten kenbaar maken. Gezien de vele positieve reacties
van de kasthouders op onze nieuwsbrief vorig jaar hebben we besloten om deze trend voort te
zetten.
Het broedseizoen begon vroeg dit jaar, en daardoor ontstond tevens een groot verschil in leeftijd.
Sommige uilen zaten nog op eieren, terwijl andere uilen half mei al uitgevlogen waren. Eind juni,
zelfs begin juli troffen we nog pasgeboren jongen aan.
Opvallend is de toename van het aantal broedgevallen, en de nieuwe locaties daarvan in alle
deelgebieden. Daarentegen zijn we nog nooit eerder op zoveel verlaten en niet uitgekomen eieren
gestuit, bij nader onderzoek bleken deze voornamelijk niet bevrucht. Wat de oorzaak hiervan is
blijft gissen.
De meeste broedgevallen hadden steeds vier à vijf jongen. Het grootste legsel bestond uit zeven
eieren, een record. Helaas kwam maar 1 ei uit, en dat ene jong was snel verdwenen.
Spannend waren de resultaten rondom de beroemdste uilen in ons werkgebied: de Hopvelduilen.
Zij hielden lange tijd de gemoederen flink bezig. De gemeente Haaren nam maatregelen ter
compensatie en de uilen bleven ondanks het verdwijnen van hun leefgebied, en misschien wel
juist dankzij de realisatie van op hun vaste stek. Ze kwamen zelfs weer tot broeden. Helaas bleek
het enige jong niet levensvatbaar, en de overige drie eieren niet bevrucht.
Naast alle mislukte broedsels zijn er ook positieve berichten en kunnen we melding maken van
een mooi aantal succesvol uitgevlogen jongen.
Met deze nieuwsbrief, in de eerste instantie bedoeld voor alle kasthouders, willen wij niet alleen de
broedresultaten kenbaar maken. Maar namens de steenuilen willen we de kasthouders tevens
bedanken voor alle goede zorgen. Sommige erfbewoners konden volop genieten van het pril
geluk, anderen erfbewoners zagen hun het broedsel verloren gaan. Tekenend daarbij is de grote
j
betrokkenheid van de erfbewoners!

Resultaten Oisterwijk
Jaar
Aantal
broedgevallen
Predatie

2007
0

2008
2

2009
3

2010
5

Doodgereden
Verdronken

2011
9

2012
10 (waarvan 4 in
Heukelom)

1
2

1

1

1

Kat of hond
Verongelukt

1 in een
hoge buis

Kannibalisme
Niet
uitgekomen
eieren
Verstoring

8

20
(onbevruchte
eieren)

1

Anders

Uitgevlogen
uiltjes

5

1 mislukt
broedgeval
door gif
0

0

3

11

3 verdwenen
in kuikenfase

2 dode uiltjes door
onderkoeling
kast nat/slagregen

32

20
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Resultaten Moergestel
Jaar
Aantal
broedgevallen
Predatie

2007

Doodgereden

1

2008
1

2009
0

2010
2

2011
3

2012
4

2

4 niet bevrucht,
2 niet bebroed

1

Verdronken
Kat of hond
Verongelukt
Kanibalisme
Niet
uitgekomen
eieren
Verstoring
Anders
Uitgevlogen
uiltjes

4

5

4

6

2 verzwakt door regen
1 verdwenen
12
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Resultaten Haaren
Jaar
Aantal
broedgevallen
Predatie

2007
3

2008
3

2009
5

2010
5
3

Doodgereden
1

1

Verongelukt

1
maaimachine
1

3 ventilatorrooster

Kannibalisme
2

Anders

Uitgevlogen
uiltjes

2012
9
6 (Havik)

1

Verdronken
Kat of hond

Niet
uitgekomen
eieren
Verstoring

2011
4

5

1.
onbekende
oorzaak,
dood in
broedkast
6

12

16

3

7 (onbebroed
onbevrucht)

3 broedpaartjes
verdwenen

1 (verdwenen)

8

20

Uitvinding!!!!!!!!!

Wordt dit dan eindelijk DE oplossing tegen verdrinking?
Een jaarlijks terugkomend probleem, en de schrik van elke erfbewoner met jonge uilen, zijn
verdronken uiltjes. Elk jaar verdrinken wel een aantal, met name jonge steenuilen in allerlei
waterbakken voor het vee. Het grootste probleem is niet het water, maar de steile, gladde
wanden, waardoor het de uilen niet meer lukt om er weer uit te klauteren. Een schuine balk, vaak
als oplossing aanbevolen, werkt niet echt omdat de uilen de opgang niet weten te vinden. Ze
drijven direct naar de rand van de bak en gaan onder de balk zitten. Ook een drijvend plankje
werkt niet echt. De uilen slagen er weliswaar in op het plankje te klauteren, maar op het moment
dat ze afzetten drijft het plankje onder ze vandaan en raken ze weer te water.
STONE-regio-coördinator Bert Kwakkel heeft daar wat op
gevonden! Een stevige plastic binnenbak die Steenuilen in staat
stelt weer uit de bak te klauteren en die de primaire functie als
drinkbak niet hindert. En het werkt, zoals experimenteel is vastgesteld.
Er volgt nu een praktijkproef, o.a. om te zien hoe het vee reageert
op deze constructie. Eind augustus worden de erfbewoners
gevraagd naar hun ervaringen. Als alles meezit zijn de bakken
dan volgend voorjaar in de winkel verkrijgbaar
Bron: Stone
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Gebeurtenissen tijdens het broedseizoen 2012
Haaren: Uil in de zomer van 2011 gered van
de verdrinkingsdood. Tijdens het broedseizoen van 2012 troffen we hier vier jongen

Heukelom: Veel broedsels met 4 à 5 jongen

Aangereden steenuil gevonden aan de
Rijksweg, deze zat ook al eens in een
schoorsteen in Haaren. Nadat hij bekomen
was van de shock, is hij weer losgelaten.

Moergestel: 3 van de 5 jongen zijn
uitgevlogen
5
Haaren: Oplettende buurman ontdekt
broedgeval onder de golfplaten!
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Tot slot:

Win een boek over uilen!

Dankzij de Groene Handdruk die wij het afgelopen jaar mochten ontvangen, zijn er weer boeken
te winnen op onze funpagina.
De Groene Handdruk is een onderscheiding die de gemeenten in de Duurzame Driehoek uitdelen
aan initiatieven of organisaties die de biodiversiteit bevorderen.
Kijk dus snel op www.steenuilenwerkgroepoisterwijk.nl button funpagina. Kinderboeken zijn te
winnen middels een prijsvraag.
Het boek Steenuilen wordt uitgereikt aan iemand die iets voor de steenuilen heeft betekend.
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