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Hallo allemaal,
Hierbij de resultaten van de broedgegevens van de
Steenuil, in de gemeente Oisterwijk, Haaren en
Moergestel.

Steenuilenwerkgroep Oisterwijk
Samenwerkingsverband tussen de Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk e.o. en Brabants Landschap

Resultaten broedseizoen 2011
Nu alle controles zijn afgerond, kunnen we de balans opmaken van de resultaten van het afgelopen
broedseizoen. Het was een redelijk goed jaar, waarbij vooral de resultaten in Oisterwijk eruit
sprongen. Wat het voedselaanbod betreft was het in onze regio in elk geval een goed muizenjaar,
getuige de vele prooien die we aantroffen in de kasten. De legselgrootte was hier dan ook naar. We
troffen broedsels aan met vijf en zes jongen. De afstanden van de broedpaartjes lagen dit jaar ook
veel dichter bij elkaar dan voorheen. Daarentegen liepen de resultaten in Haaren terug, en blijft het
aantal broedpaartjes in Moergestel achter. Al met al zijn we heel tevreden over de stijgende lijn in
Oisterwijk. Maar het is geen reden om achterover te leunen, want uilenbescherming vraagt om een
lange adem. De meeste jonge uiltjes overleven na het uitvliegen het eerste jaar niet. Slechts één op
de vijf jongen overleeft de winter. (bron; Stone). In de tabellen kunt u zelf de resultaten van het
afgelopen jaar vergelijken met de jaren ervoor

Resultaten Oisterwijk
Jaar
Aantal
broedgevallen

2007
0

2008
2

2009
3

2010
5

2011
9

Predatie
Doodgereden
Verdronken

1
2

1

1

Kat of hond
Verongelukt

1 in een hoge
buis

Kannibalisme
Niet uitgekomen
eieren

8

Verstoring

1

Anders

1 mislukt
broedgeval
door gif

Uitgevlogen uiltjes

0

0

5

3 verdwenen in
kuikenfase

3

11

32
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Resultaten Haaren
Jaar
Aantal
broedgevallen
Predatie

2007
3

2008
3

2009
5

2010
5
3

Doodgereden

1

Verdronken
Kat of hond

1

1

Verongelukt

1 maaimachine

3 in een
ventilatierooster

Kanibalisme

1

Niet
uitgekomen
eieren
Verstoring

2

3

Anders

Uitgevlogen
uiltjes

2011
4

1. onbekende
oorzaak
dood in een
broedkast

5

6

3 broedpaartjes
verdwenen

12

16
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Resultaten Moergestel
Jaar
Aantal
broedgevallen
Predatie

2007

Doodgereden

1

2008
1

2009
0

2010
2

2011
3

1

Verdronken
Kat of hond
Verongelukt
Kanibalisme
Niet uitgekomen
eieren

2

Verstoring
Anders
Uitgevlogen
uiltjes

4

5

4

6

3

Iedere kasthouder, waarbij vijf opeenvolgende jaren is gebroed, wordt verrast met een mooie oorkonde
van Brabants Landschap.
Dit jaar heeft de werkgroep twee van deze oorkondes uit mogen delen in Haaren!
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Steenuilen verdrinken in waterbakken, badkuipen,
teilen, emmers of zelfs kruiwagens. En er hoeft maar
een klein beetje water in te staan en het is zo
gebeurd. De uiltjes kunnen niet meer opklauteren
tegen de steile wand. U kunt de steenuiltjes helpen !!
Zorg dat de waterbak goed gevuld is met water.
Leg een stapel stenen in de waterbak, maak aan
de zijwanden een klimwandje van gaas, of bevestig
een stuk jute aan de zijkant van de emmer. De uiltjes
kunnen al spartelend deze hulpmiddelen bereiken en
eruit klauteren. Het vee heeft hier geen last van.
Niet gebruikte bakken met water kunt u tijdelijk
omdraaien.

Verkeersslachtoffer

Foto:Roger Wolfcarius

Als jonge steenuiltjes hun broedplaats gaan verkennen kunnen ze
nog niet goed vliegen. Vaak tuimelen onbeholpen uiltjes dan naar
beneden. Ze zijn op zo'n moment erg kwetsbaar voor natuurlijke
rovers, maar ook voor huisdieren. Creëer daarom een
schuilgelegenheid onderaan de kast. Dat kan eenvoudig door
simpelweg wat snoeihout onderaan de nestkast te leggen, of een
stuk regenpijp dat groot genoeg is, voor een jong uiltje, maar te klein
voor een kat. Zo zijn er wel meer schuilmogelijkheden te creëren.
Jonge uiltjes maken gebruik van deze vluchtmogelijkheden en
kunnen zich verdekt ophouden tot het gevaar is geweken.
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