Jaarverslag 2021 Steenuilenwerkgroep Rivierenland
Corona, voorjaarsstorm, bijtende honden, meningsverschillen, natte kasten met dode pullen,
nesten van steekgrage insecten en nog veel meer ellende, het heeft onze vrijwilligers niet tegen
gehouden zich in te zetten voor de steenuilen.
Een koude periode met sneeuw in februari leek de steenuilenpopulatie weinig te doen, in
tegenstelling tot de kerkuilen waarvan een aanzienlijk deel sneuvelde. Het voorjaar was koud en nat
met als gevolg weinig muizen. In mei kregen we als kers op de klimaat-taart een voorjaarsstorm.
Verschillende kasten waaiden uit bomen met of zonder tak of de complete boom waaide om. In
drie van die kasten was een steenuilennest aanwezig. De kasten zijn terug geplaatst en twee van
de drie legsels zijn succesvol uitgebroed.
Eind mei zijn we begonnen met ringen. We hadden meer
nesten dan vorig jaar, maar de legsels waren kleiner.
Omdat er veel regenwormen zijn gevoerd, waren veel
nestkasten kleddernat. Verschillende broedsels zijn
hierdoor (gedeeltelijk) mislukt. In totaal zijn er 105 pullen
en 8 ouderdieren geringd. Ongeveer 35% van de adressen waar al langer nestkasten hangen- waren bezet. De laatste
jaren zijn er op veel nieuwe plaatsen nestkasten
opgehangen, zo ook dit jaar. Het percentage bezette
nieuwe nestkasten ligt rond de 20%. Het valt ons trouwens
op dat er een stijgende lijn zit in het aantal nesten dat
gepredeerd is.
In een kerk in ons gebied hangt een kerkuilenkast. Tijdens ons eerste bezoek zat er een steenuiltje
in, later tijdens de voorjaarscontrole zat er een kerkuil in deze kast. Tijdens de najaarsronde
vonden we in de nestkast een duivennest op een kauwtjesnest op een dikke laag
kerkuilenbraakballen.
Na het ringen hebben we afscheid genomen van een deel van het
gebied inclusief een aantal vrijwilligers. Zij zijn verder gegaan als
Steenuilenwerkgroep Neder-Betuwe.
We zijn vroeg in het najaar begonnen met het schoonmaken van
de nestkasten, zodat een eventuele lockdown -die er inderdaad
weer kwam- roet in het eten zou gooien. Tijdens het
schoonmaken kwamen we een actief hoornaars nest tegen, een
wespennest, enkele dode kikkers, veel spreeuwen- en
mezennesten in de nieuwe kasten, een muizennest en een
beveiligingscamera tegen.
Eén van de vrijwilligers is op 3 verschillende momenten door een hond gebeten. Blijkbaar oefent
zijn achterwerk een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit op de kaakspieren van honden. Het
weerhield hem er niet van een andere vrijwilliger te redden die aan een balk bungelde nadat de
ladder onder hem vandaan schoot.

Aan het eind van het jaar hebben we de balans opgemaakt en we hebben:
 104 adressen waar in totaal 129 steenuilenkasten hangen.
 17 kerkuilenkasten waarvan er in 2 succesvol is gebroed. Eén van deze nesten is door de
ringer bezocht en zijn de 4 jonge kerkuilen geringd.
 We hebben 7 bosuilenkasten hangen waarvan er 2 bezet waren. Uit één kast kwamen 3
pullen, van de andere kast is het resultaat onbekend. De meeste overige bosuilenkasten
werden door nijlganzen gekraakt.
 Als laatste hebben we 4 torenvalkkasten die we alleen schoon maken maar niet monitoren.
Een steenuilengroep die bosuilenkasten ophangt, ik hoor u denken; zijn die gasten wel goed wijs?
Bosuilen hebben immers steenuilen op hun menu staan. De kasten hangen op locaties die ongeschikt
zijn voor steenuilen zoals bossen van Staats Bosbeheer en Gelders Landschap, oude bossen op
rivierklei en een golfbaan (parklandschap).
Op een adres waar dit jaar een steenuilenkast is geplaatst
staat ook een paal met een ooievaarsnest. Onze vrijwilligers
werd gevraagd om te helpen bij het ringen van de jonge uivers
en dat hebben zij gedaan. Principe is hetzelfde, vogel en ringen
zijn iets groter.
Regelmatig komen de ooievaars bij de woning een frikandel
scoren waarmee bewezen lijkt dat ook ooievaars van fastfood
houden. Over frikandel speciaal gesproken!

Vraag: Het is verleidelijk om in een bestaand territorium een nestkast op te hangen. Helpen we daar
de steenuil mee of willen we gewoon graag succes in onze nestkasten zien?
In het voorjaar werd een steenuilenpaartje waargenomen op een plek waar ze eerder niet zaten.
Ons vermoeden was dat dit paartje was gaan zwerven omdat de boerderij waar de steenuilen
zaten verbouwd werd en daar geen steenuilen meer waargenomen werden. Op hun nieuwe stekje
begon echter ook een verbouwing en de steenuilen vertrokken wederom. Een dikke 500 meter
verderop hing al 13 jaar een steenuilenkast die nog nooit door steenuilen was bezet. Je raad het al,
er werd voor het eerst succesvol gebroed en het was nog een groot nest ook!
We maken steeds meer gebruik van cameravallen om te kijken of er activiteit bij een nestkast is:

bosuil

steenuil

kerkuil

katuil

