HET UILENJAAR 2013

Het jaarverslag van de Stichting “De Katoelenkiekers” 2013. Het werkgebied van de stichting omvat
de gemeenten Holten-Rijssen, Twenterand en Wierden.
2013 was een wat tegenvallend uilenjaar. Het voorjaar kenmerkte zich door erg lage temperaturen
over een lange periode, een late ontwikkeling van de vegetatie en daardoor weinig voedsel. Het
muizenbestand was aan het begin van de winter al vrij laag. Gevolgd door het koude voorjaar werd
dat dus ook niet veel. Muizen vormen nog steeds de belangrijkste voedselbron voor onze uilen. Voor
het broedseizoen 2013 betekende dit, dat er weinig prooien werden aangevoerd. Zoals waarschijnlijk
wel bekend, blijft het vrouwtje al voor de ei-leg in de nestkast. De hoeveelheid prooi dat de man in
die tijd aanvoert, is bepalend voor het aantal eieren dat het vrouwtje gaat leggen. Bij weinig prooi
dus maar weinig eieren en dus ook weinig jongen. Is de situatie zó slecht dat de man het op het nest
zittende vrouwtje onvoldoende prooi kan brengen, dan moet ze zelf ook gaan jagen met als gevolg,
dat er geen eieren gelegd worden en dat er dat jaar niet gebroed wordt. Dat verschijnsel deed zich
dus dit jaar voor. Minder broedsels, minder eieren, verlaten broedsels, minder jongen waaronder
ook veel sterfte door voedselgebrek, en de jongen die ten slotte tóch nog uitvlogen hadden
gemiddeld een lager gewicht en daardoor een slechtere conditie. Steenuilen hadden daarbij nog de
pech, dat de meikevers (ook een belangrijke voedselbron) door de kou en de verlate bladgroei veel
later begonnen te vliegen.
Broedresultaten van de steenuil:
Er is sprake van een broedgeval, wanneer het paar minimaal 1 ei heeft gelegd.
In 2013 hadden we 91 broedgevallen in onze kasten, waarvan 67 geslaagd (73,62%) en 24 mislukt
(26,38%). Er vlogen 178 jongen uit, dat is 1,95 jong per broedgeval. Minus de 24 mislukte broedsels is
dat dus 2,65 jong per geslaagd broedgeval.
Ter vergelijk met 2012 hadden we 103 broedgevallen in onze kasten, waarvan 82 geslaagd (79,61%)
en 21 mislukt (20,39%). Er vlogen 270 jongen uit, dat is 2,63 jong per broedgeval. Minus de 21
mislukte broedgevallen is dat dus 3, 29 jong per geslaagd broedsel.
Er werden in 2013 78 steenuilen gecontroleerd, dan wel teruggemeld waarvan 15 op meer dan 5 km
van de ringplaats. De verste afstand was 80 km. Deze vogel werd broedend gecontroleerd in
Dwingelo (Drenthe). 48 van deze steenuilen waren door ons als nestjong geringd. De andere 30
werden als broedvogel op het nest geringd.
Broedresultaten van de kerkuil:
Ook voor de kerkuil was 2013 geen best jaar. Op een aantal vaste broedlocaties waren geen uilen
meer aanwezig. Op andere locaties waren wel 1 of 2 uilen, maar die gingen niet tot broeden over.
Oorzaak hier ook weer door voedselgebrek.
In 2013 hadden we 9 broedsels in onze kasten, waarvan ook alle 9 geslaagd (100%). Er vlogen 31
jongen uit, dat is 3,44 jong per (geslaagd) broedgeval.
Ter vergelijk met 2012 waren er 13 broedsels, waarvan 12 geslaagd (92,31%) en 1 mislukt (7, 69%). Er

vlogen 44 jongen uit, dat is 3, 38 jong per broedgeval. Minus 1 mislukt broedgeval is dat dus 3, 66
jong per geslaagd broedsel.
T.o.v. 2012 hadden we dit jaar dus 4 broedgevallen minder (28,57%). Ook het aantal jongen was 15
stuks lager dan in 2012 (34,10%).
Kerkuilen zijn erg gevoelig voor strenge winters. Ze zijn namelijk niet in staat om vetreserves op te
bouwen. Daar staat tegenover dat ze in een goed muizenjaar tot wel 3 broedsels kunnen produceren,
met wel 10 jongen per nest. Er is een broedpaar bekend dat in zo’n muizenjaar 27 vliegvlugge jongen
groot heeft gebracht. Er werden 17 vogels teruggemeld waarvan 3 als broedend, en 14 dood
gevonden, het merendeel hiervan als verkeersslachtoffer. De grootste afstand was 148 km, de
overige binnen een straal van 50 km van de ringplek.

