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Jaarverslag steenuilen 2012
Na een moeilijk jaar in 2011, waarin we veel
werkzaamheden hebben moeten verdelen na het
overlijden van Fred in 2010, hebben we in 2012
rust weten te vinden binnen de werkgroep en
kunnen we weer vooruit kijken. Het jaar 2012
was voor ons een spannend jaar m.b.t. de
steenuilen. Zou het weer net zo’n goed
broedseizoen worden als in 2011 en hoe zou de
ontwikkeling gaan m.b.t. de marterpredatie?
De antwoorden op deze vragen (en meer)
kunt u in dit jaarverslag lezen.
Sub-gebieden en coördinatie
Al enkele jaren werken we met sub-gebieden
en sub-coördinatoren die allemaal verantwoordelijk zijn
voor hun eigen gebiedje. Momenteel werken we met 5 sub-gebieden en
dus ook 5-subcoördinatoren. Dit zijn Jos van Luit, Muriël Broer, Jan ter Stege, Jan Zoer en
Erwin Bruulsema. Jan Zoer heeft het stokje overgenomen van Roeland Haar. Enkele delen van ons
gebied zijn heringedeeld om efficiënter te kunnen werken. Jos van Luit is in 2012 de algemene
coördinator van de steenuilen. In verband met verschuivingen binnen het bestuur van de Vogelwacht
Uffelte e.o. heeft Jos van Luit eind 2012 de algemene coördinatie overgedragen aan Erwin
Bruulsema.
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Elk jaar gaan we vanaf half februari tot half maart op pad met een mp3-speler en een boxje om de
territoria van de steenuilen te inventariseren. Vroeger gebeurde dit nog met een cassetterecorder
op batterijen, maar ook wij gaan met onze tijd mee. Dit jaar ben ik eens verder gaan graven in de
geschiedenis van de steenuilenterritoria en kwam er achter dat al die jaren
(vanaf 2000) er een toename is geweest in de territoria.
Echter dit jaar hebben we een kleine
terugval gehad in de vastgestelde
territoria. Dit is vooral te wijten aan
het gebied van Dwingeloo e.o. waar
we vijf territoria minder hebben
vastgesteld t.o.v. 2011. Het kan
echter zijn dat er in 2011
dubbeltellingen hebben
plaatsgevonden, maar omdat we dat
niet zeker weten houden we het op een
afname. Gelukkig is er in het gebied van
Ruinen e.o. een toename te zien na een
jarenlange afname (vanaf 2008). We
hopen natuurlijk dat volgend jaar er weer
een toename zal zijn in de territoria.
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Broedgevallen
Helaas zien we ook in het aantal
broedgevallen terug dat het een minder jaar
is dan in 2011. Waar dit mee te maken heeft
is gissen. Maar de marterpredatie in het
verleden kan zich nu uiten in het aantal
broedgevallen. Ook het aantal mislukte
broedgevallen is dit jaar relatief hoog. In
het verleden zien we dit echter ook in
enkele jaren, dus dit is nog niet direct
reden tot zorgen. Het aantal mislukte
broedsels is deels wel te verklaren. In het
gebied van Ruinen/Ansen e.o. hadden we
maar liefst 5 nestkasten die door twee
vrouwtjes werden bewoond. Deze
“lesbische” uilen hadden in hun nestkast
tussen de 5 en 8 onbevruchte eieren liggen.
Hierdoor wordt het aantal eieren dus beduidend hoger
en het aantal jongen lager. Daarnaast hebben we in Lhee in 2012 een
rampjaar achter de rug. Hier waren tijdens de eerste controle voor het eerst 4 nesten
met eieren en/of jongen. Bij de tweede controle troffen we echter bij geen van de nesten nog
jongen aan. Wel vonden we dode jongen onder de kasten en eieren waaraan duidelijk te zien was
dat een marter erin gehapt had. In dit gebied hebben we inmiddels voorzorgsmaatregelen getroffen
om de marters te weren uit de kasten. Ook in andere gebieden is in dit jaar voortgang geboekt met
het plaatsen van marterbestendige nestkasten. We zien voorzichtig resultaat hiervan en hopen dat
in de toekomst nog meer waar te kunnen nemen. Hieronder een overzicht van de broedgegevens
van 2001 t/m 2012. Hierin is duidelijk te zien dat het uitbreiden van het gebied met nestkasten zijn
vruchten afwerpt.

Toename /
afname %
Mislukt
Mislukt %
Aantal eieren

Al met al hebben we toch een relatief goed seizoen gehad met de steenuilen. We hebben weliswaar
minder jongen dan in 2011, maar meer dan de jaren daarvoor. Een kleine terugval in het aantal
territoria, eieren en jongen hoeft geen invloed te hebben op de resultaten die de komende jaren
nog gaan komen.

Gebied A: Jos van Luit – Bijzonderheden
Gebied:

Uffelte, Havelte, Ruinerwold, Oosteinde, Rheebruggen, Darp, Wittelte, Wapserveen

Voor mij als coördinator van de sub-regio B was dit een bijzonder Steenuilenjaar. De
geluidsinventarisatie en de ei-controle heb ik met de groep uitgevoerd, maar daarna zijn mijn
vrouw Gerda en ik op de fiets gestapt met als eindbestemming Rome. De broedresultaten en de
ringactiviteiten heb ik daardoor helaas niet meegemaakt, maar in Henk Mulder vond ik een goede
waarnemer.
Voor de geluidsinventarisatie aan het Oosteinde in Ruinerwold stonden wij geparkeerd in de
grasberm tussen de weg en het fietspad. Surveillerende agenten signaleren ons en vroegen wat wij
daar uitvoerden. Onze uitleg riep bij hun nog veel vragen op die wij enthousiast beantwoorden en
na 10 minuten gingen ze goed geïnformeerd verder.
Ringen in Uffelte met onze gasten uit
Friesland.
Op 26 mei hadden we bezoek vanuit Marum
(Friesland). Zes mannen van de
vogelwerkgroep aldaar gingen met ons mee
tijdens het ringen van de steenuilen in
Ansen, Dwingeloo en vooral ook Wittelte.
Eerder in het jaar waren we in Marum op
bezoek geweest om weidevogels te kijken
en dat was dan ook een groot succes. Op
deze dag zat alles mee. Bij een paar
nestkasten kwamen we de volwassen
uilen tegen, maar ook vlogen de
prooidieren (meikevers) ons om de oren.
Al met al hebben we deze dag genoten
van het ringen van een heel aantal
steenuilenjongen. Een geslaagde en
Een van de uilen speelt even voor
gezellige dag. Bij één van de nestkasten
fotomodel voor onze Friese gasten.
in Dwingeloo (Gebied D: Erwin
Bruulsema) waar we die dag gingen ringen
kwamen we een uiltje tegen met, wat eerst leek een
vergroeiing aan de snavel. Na wat beter kijken bleek dit een opgedroogde braakbal te zijn
die zich aan de snavel van de kleine uil had
vastgekoekt. Met een beetje wrikken kwam
dit los en bleek het jong zelf zijn ei-tand nog
te bezitten. Het happen in de braakbal moest
dus vlak na het uitkomen zijn gebeurd,
terwijl het jong nu al zo’n 30 dagen oud
moest zijn. Het jong had zich weten te
redden, maar was zeer licht voor zijn
leeftijd. Na het verwijderen van de rommel
om de snavel pikte het dan ook veelvuldig in
de handen van Erwin. We waren opgelucht
dat we dit uiltje hebben kunnen helpen. Bij
de nacontrole hebben we niets aangetroffen
in de nestkast, dus gaan we er vanuit dat
ook dit jong is uitgevlogen. Indien we dit
Jonge steenuil met verkleving aan
uiltje niet hadden geholpen had hij het in
de snavel.
ieder geval niet gered. Het was dan nooit in
staat geweest zelf zijn voedsel te verscheuren.
De eerste kast aan de Winkelsteeg in Uffelte is dit jaar gelukkig weer bezet en bij de kast verderop
aan dezelfde steeg krijgen wij bij de geluidsinventarisatie ook een reactie. Bij de 2 e kast blijft het
daarna stil, maar in de eerst genoemde kast treffen wij 4 eieren aan, dus hoop op een goed
broedresultaat en daardoor misschien uitbreiding in Uffelte. Helaas, toen Erwin met mijn
waarnemer Henk ging ringen lagen de eieren nog in de kast.

De 7 kasten die wij eind 2010 in de omgeving van Havelte hebben geplaatst blijven op wat
spreeuwennesten na in 2012 ook leeg. Hopen op betere tijden.
Bij de eicontrole werden we bij het
openen van de kast aan de Looweg in
Uffelte onaangenaam verrast door een
zwerm Hoornaars. Zij hadden de kast
‘gekraakt’en waren niet gediend van
pottekijkers, dus snel de kast dicht en
wegwezen. In het najaar waren de
Hoornaars verdwenen, maar ook de
deksel van de kast.
In het najaar 2012 wordt Erwin
Algemeen Coördinator van de
Steenuilenwerkgroep. Deze
verandering hebben wij doorgevoerd
omdat Erwin in 2013 stopt als
bestuurslid want hij wil zijn toch al
spaarzame vrije tijd vooral besteden
aan de veldwerkzaamheden voor de
(Steen)uilen en het ringen. Jos neemt
zitting in het bestuur en wordt in 2013
lid van het DB. De wijziging van het
coördinatorschap past goed in deze
veranderingen.

De jongen worden tijdens het
ringen gewogen om te kunnen
vaststellen wat hun conditie is.

Gebied B: Muriël Broer – Bijzonderheden
Gebied:

Ansen, Rheebruggen, Armweide, Ruinen-West, Stroovledder

2012 was voor ons het jaar van de renovatieprojecten. We moesten een inhaalsslag
maken met het vervangen van oude kasten
die vaak niet meer droog bleven. Daarnaast
hebben we veel kasten vervangen voor
marterproof kasten aangezien we mogelijk
de vele mislukte broedsels van 2011 kunnen
terugdringen. Ook hebben we een paar
extra kasten opgehangen binnen het gebied
in de buurt van kasten waar jongen zouden
gaan uitvliegen. Aan de andere kant weer
een paar kasten verwijderd op locaties die
door de jaren heen wat minder aantrekkelijk
voor de uilen waren geworden en al jaren
niet meer werden bewoond. We hebben
ervoor gekozen om het gebied niet uit te
breiden maar eerst het gebied zelf te
verbeteren. Dat is iets wat veel tijd kost.

Onze nestkasten zoals ze
momenteel gemaakt worden door
Reinier.

De nestcontroles gingen voorspoedig en op de plekken waar we de uilen verwachtten waren ze ook.
Helaas zijn wij één vaste broedplek kwijtgeraakt. Op Armweide was een oude boerderij verkocht en
de nieuwe eigenaar gaf op een niet zo plezierige manier aan dat hij de kast daar weg wilde hebben.
Helaas is niet iedereen altijd met de uiltjes begaan. We hebben nog uit onderhandeld dat als de
kast bezet zou zijn en de uilen aan het broeden zouden zijn, dat wij de kast mochten verwijderen
nadat de jonge uilen uitgevlogen waren. Wel zonde, zo’n mooie plek waar we bijna ieder jaar een
broedgeval hebben. Gelukkig waren in de boerderij ernaast nieuwe mensen komen wonen die wel
zeer enthousiast waren, dus daar een kast opgehangen en de volwassen vrouw overgezet na het
broedseizoen, in de hoop dat ze daar blijven. Het broedsel in de inmiddels verwijderde kast was
helaas mislukt aangezien hier 2 vrouwtjes zaten te broeden.
Op de Dwingelderweg richting Stroovledder hadden we, na een jaar geen uilen aangetroffen te
hebben, weer een bewoonde kast met steenuilen. Tijdens de eerste controle zaten de uilen op 4
eieren en bij de tweede controle op 7 eieren. Dat gaf ons het vermoeden dat ook hier wederom 2
vrouwtjes zaten te broeden. Helaas bleek ook hier dat alle eieren onbevrucht waren, maar dat ze
op die plek weer zaten, nadat ze een jaar mogelijk op een onbekende plek zijn geweest, is
natuurlijk super.
Op de Anserweg hadden wij een klein mysterie. Toen wij samen met de ringer (Erwin) hier aan
kwamen vonden wij niet de 4 jonge steenuilen die wij hadden verwacht maar twee dode jonge
holenduiven, een dode steenuil vrouw en wat eierscherven. De dode steenuil had
de kop er nog aan en er waren
geen bijtsporen van een
marter te vinden. Het was
dan ook in een
Steenmarter bij de nestkast op 13
marterbestendige nesktast.
maart 2012.
Na het uitlezen van de
camera bij de tweede kast
in dit territorium en de data
van controles van de kast
konden we een reconstructie
maken van wat wanneer
gebeurd was. Waarschijnlijk
hebben de uil en de
holenduif gevochten waarbij
het vrouwtje steenuil is
overleden en de jonge duiven
zijn gestorven van honger of
gedood zijn door de
volwassen steenuil. Het

mannetje was in ieder geval direct gevlucht en woonde nu in de andere kast. Deze had trouwens
nog bezoek van een steenmarter gehad die recht in de lens keek maar de marterproof kast had hem
waarschijnlijk gered.
Uiteindelijk hadden we van de 9 broedsels 5 mislukte broedsels. Hiervan 3 keer, omdat er 2
vrouwtjes op het nest zaten zonder man. Zeer uitzonderlijk dat dit zo vaak voorkwam. Wel kregen
we de indruk dat we minder predatie hadden van de steenmarter dit jaar. Het
is wellicht te vroeg om te zeggen dat dit door de
nieuwe kasten komt. De toekomst zal het
uitwijzen.

Ringen bij het dorpshuis in Ansen
met onze Friese gasten.

We hadden ook nog een opmerkelijk geval dit jaar bij een kast op de Ruinerdijk. De 3 jongen waren
gezond uitgegroeid, maar werden maanden later nog gesignaleerd samen met paps en mams op de
paaltjes in het weiland. Bij enkele het nest uitgevlogen jonge buizerds was dit ook opgemerkt. Op
een dag pikte één van de buizerds zo één van de jonge steenuilen van de tak voor de kast weg. De
eigenaar van het erf probeerde dit nog te verhinderen en toeterde op zijn trekker luid. Dit mocht
echter niet baten, maar wel zag hij waar de buizerd het jong had laten vallen. Later zijn we gaan
kijken en hebben het, helaas dood, teruggevonden in het veld.
Verder toch weer veel spreeuwennesten dit jaar, een koolmees en een keer uitwerpselen van een
steenmarter maar in een onbewoonde kast. Ook 2013 zal weer in het teken staan van het vervangen
van kasten en wellicht herplaatsen van kasten om ons gebied te optimaliseren voor de steenuilen.
Eerst maar eens zien hoe de winter het doet en de territorium inventarisatie in februari ons gaat
brengen.

Gebied C: Jan ter Stege - Bijzonderheden
Gebied:
Hees, Wijkveld, Oldenhave, Ruinerweide, Koekangerveld, Gijsselte, Leeuwte, Vooren Achter de Broeken, Ruinen-Oost
Zowel in een kast in Hees als in de
Leeuwte troffen we sporen aan van
eekhoorns. Beide kasten zijn inmiddels
verlaten; bij Hees is de uil verhuisd naar
een naastliggende kast, in de kast op
Leeuwte is de uil niet weer gesignaleerd.
Bekend is dat eekhoorns eieren prederen.
In hoeverre ze steenuilen weren uit een
kast is mij onbekend. Een vraag hierover
gesteld op het Uilenforum blijft
onbeantwoord. De betreffende kast is
inmiddels marterproof gemaakt. Een proef
met een camera zou kunnen uitwijzen of
een eekhoorn in een marterproof kast kan
komen. Hier zullen we komend jaar dan
ook mee starten. In de Leeuwte vonden we
een eekhoornnest in een marterproofkast.
De opening van deze kast is diam. 70 mm en de ruimte onder het dwarsschotje is 11 cm. Normaliter
is de opening kleiner (65-68 mm) en de ruimte onder het schotje lager (8 cm).
In Oldenhave waren beide territoria - die al jarenlang gebruikt worden - nu bezet door twee
vrouwtjes, waarbij we zelfs 7 eieren aantroffen in 1 kast.
Dankzij onze bemiddeling is er bij de opening van het Struunpad in Koekangerveld d.d. 15
september 2012 een marterproof steenuilkast aangeboden. Deze kast is gefabriceerd door ‘onze’
kastenbouwer Reinier Weulen-Kranenberg en gefinancierd met ‘Tennet-gelden’. Info van Het
Struunpad: www. Struunpad.nl.
Bij nacontrole d.d. 5-9-2012 vonden we in een kast in Hees een poot met ringnr. 3.717.776. Een
jong dat dit jaar geringd is in deze marterproofkast. Hoe hij/zij om het leven is gekomen is voor ons
een raadsel.
In Ruinen oost troffen we een
marterdrol aan in het voorportaal van
een marterproof kast en in een andere
kast in die omgeving duivenveren.
Ook in Ruinen oost heeft de bewoner
een steenuilkast gemaakt m.b.v. de
tekening in …… Bewoner hebben we
geadviseerd hoe hij deze kast
marterproof kan maken. De kast
hangt aan de achtermuur van de
woning, dus de steenmarter kan er
moeilijk bijkomen.

Twee uilen met een iris coloboom.

Op Oldenhave troffen we in één
van de nestkasten twee
vrouwtjes aan. Beide uilen waren
geringd. De mooiste verrassing
was het uiltje met ringnummer
3.596.990. Dit vrouwtje is geringd
in 2004 en is één van de oudste
uilen in ons werkgebied. Tevens
was dit één van de twee uiltjes
die we dit jaar aantroffen met
een oogafwijking. Het andere
uiltje met een oogafwijking

troffen we aan op Hees. Dit uiltje bleek ongeringd te zijn en hebben we voorzien van een ring.
In het kader van de nationale voorleesdag is onze kast in de bibliotheek van Hoogeveen tentoon
gesteld. “Elk jaar kiest een jury van jeugdbibliothecarissen het prentenboek van het jaar. In 2012 is
het boek Mama kwijt van Chris Haughton gekozen. Mama kwijt gaat over een klein uiltje, dat al
slapend uit zijn nest valt en dan zijn mama kwijt is. Eekhoorn zal ’m wel even helpen, maar dan
moet Kleine Uil wel de juiste aanwijzingen geven.” Al met al is dit duidelijk van toepassing op ons
werkgebied, want wij hebben steenuilen en eekhoorns in onze kasten. Of eekhoorn uiltje helpt, is
nog de vraag.....
Als opmerking n.a.v. de
gevonden poot met ring in
Hees: bij controle kasten altijd
met een plamuurmes o.i.d.
door de kast ter controle ook al
is de kast droog en in orde
bevonden. Je doet dan
misschien onverwachte
vondsten.

Gebied D: Erwin Bruulsema – Bijzonderheden
Gebied:

Dwingeloo, Diever, Wapse, Wateren, Dieverbrug, Lhee

Aan het begin van het steenuilenseizoen ben ik begonnen met het maken van een agenda. Zo
konden alle vrijwilligers op tijd aangeven wanneer ze van de partij zouden zijn. En zonder deze
vrijwilligers was het ook zeker niet gelukt. Één nadeel heeft het wel als je de agenda van te voren
maakt, en dat is dat je niet weet wat voor weer het
wordt. De weergoden waren ons gelukkig goed gezind en
de controles hebben op de vooraf vastgestelde dagen
kunnen plaatsvinden.
Wat we in het verleden al in Ansen hadden meegemaakt
kwamen we nu tegen bij Lhee. Hier kwamen we tijdens
de eiercontrole op vier plaatsen eieren tegen in de
nestkasten met daarop de broedende uilen. Vier
nestkasten was voor Lhee een record. Tot voor een paar
jaar geleden was hier nog maar één broedpaar te vinden.
Helaas bleken, toen we wilden gaan ringen, er in alle vier
de nestkasten geen jongen aanwezig te zijn. Bij enkele
van deze kasten was duidelijk vast te stellen dat het hier
om marterpredatie zou gaan. We vonden bij twee kasten
aangevreten eieren aan en bij een andere kast een dood
jong onder de kast. Dit was genoeg reden om de kasten
hier te vervangen. Hiermee zijn we nog niet klaar. Bij de
nacontrole troffen we gelukkig wel een groot deel van de
volwassen uilen weer aan. Bij de laatste nestkast troffen
Patrick en Patrick echter een kast vol haar aan. Na nog een
keer wat beter kijken en foto’s gemaakt te hebben bleek
hier een marter aanwezig te zijn. We zullen deze nestkast
deze winter gaan vervangen door een marterbestendige
nestkast.

Steenmarter in de kast

Ook in Diever was het dit jaar een recordjaar met maar liefst vier
nesten. Helaas hebben in één van deze nesten de jongen het niet
overleefd. Hier zijn dus van drie nesten de jongen uitgevlogen.
Tijdens het inventariseren van de territoria waren er echter nog
meer uilen waargenomen. Waar ze precies zitten is ons nog niet
bekend, maar wie weet komen we daar de komende tijd achter.
Tussen Dwingeloo en Wittelte was een steenuilenpaar verplaatst van
een steenmarterbestendige nestkast naar een nietsteenmarterbestendige
nestkast. Gelukkig zijn
hier de jongen met
succes uitgevlogen,
maar bij ons komt nu
wel de vraag naar boven
of de uilen de gewone
nestkast prefereren boven de
marterbestendige nestkast.
Dit jaar heeft één van de jongen die vorig jaar (2011)
uitvloog in Uffelte een partner gevonden uit Ansen (ook
geringd in 2011). Ze zijn gaan samenwonen in een
nestkast in Dieverbrug en hebben dit jaar twee jongen
groot weten te brengen.
Bij Dwingeloo hadden we een nieuw broedgeval, maar
niet in een steenuilenkast. Vorig jaar schreef ik in het
jaaroverzicht dat er een steenuil op het oude
gemeentehuis van Dwingeloo zat. Deze uil had dit jaar
een spechtenkast in de buurt bezet en heeft hierin

twee jongen weten groot te brengen. De invliegopening was maar 6 x 6 cm groot, terwijl wij bij de
nestkasten 7 cm aanhouden als invliegopening. Daarnaast was het een kast aan een boom waarbij
de uilen zich in één keer de kast in moeten laten glijden om erin te komen. Bij de nacontrole in
november was de uil hier echter niet aanwezig (niet thuis of verhuisd dat is nu de vraag).
Tijdens de nacontrole troffen Patrick en Patrick een uil aan bij Dwingeloo in een nestkast. Op deze
plaats hadden we geen uil verwacht en het bleek dan ook één van de uiltjes te zijn die honderd
meter verderop heeft zitten broeden afgelopen jaar. Toen Patrick de uil uit de nestkast wilde
pakken bleek de uil nogal te prikken. Achteraf bleek deze uil op een dode egel te zitten. Wij zijn
niet in de veronderstelling dat de steenuil deze in de nestkast heeft gelegd en gaan ervan uit dat
ook hier sprake is van de aanwezigheid van een marter.

Gebied E: Jan Zoer – Bijzonderheden
Gebied:

Lheebroek, Eemster, Leggeloo, Geeuwenbrug, Beilen, Boterveen, Holtien

Tijdens de controle in mei aan de Molenstad
vonden we 1 dik jong. Jammer, want we
hadden eerder twee eieren gevonden. Bij het
ringen vonden we een piepklein jong. De
oudste van de twee heeft bij de eerste
controle waarschijnlijk op het andere ei
gezeten. Deze was bij het ringen dus al
uitgevlogen.
Bij alle controles bij één van de adressen in
Eemster moet je je altijd wapenen tegen
zwarte mieren, die tot boven de kast de
boom in klauteren.
Bij een andere kast in Eemster vonden we bij
de eiercontrole een halve dop, in een kast die al
jarenlang goede resultaten geeft. Een marter? ‘s Middags nog een antimarterschotje aangebracht in
de hoop dat er nog een broedsel zou kunnen komen. Het bitje viel uit de boormachine. Toch nog
even zoeken onder de boom (speld in de hooiberg). Ja, gevonden……! Nee toch niet, een ring met
een pootje erin. Er heeft blijkbaar wel iets plaats gevonden in deze kast……
Voordat we in Lheebroek aankwamen voor het ringen van een nest, zag Erwin een uil zitten voor
een andere nestkast in Lheebroek. Op de terugweg toch nog maar even gekeken bij de kast waar we
bij de eerste controle een spreeuwennest vonden en een oud hoornaarnest hadden verwijderd. We
vonden een ongeringde volwassen uil. Dit was een mooie bonus. Uiltje geringd en met een kleine
vertraging kwamen we aan bij het te ringen nest. De camping en de buren waren uitgelopen om te
komen kijken tijdens het ringen.
In Geeuwenbrug wil het nog steeds niet
lukken. Toch een mooi gebied.
Vinden de spreeuwen trouwens
ook.
We werden geattendeerd dat er in
De Drift uilen gezien waren. Niet
zo verwonderlijk: vorig jaar zat er
een paartje ergens in het oude
gemeentehuis. Een familie aan de
Drift zag iedere morgen 1 of 2 uilen
voor een grote open nestkast
zitten. Gewapend met een
badlaken, omdat de opening wel
heel erg groot was, de ladder op.
Laken eroverheen gegooid:
helemaal niets. Een paar dagen
later werden we weer gebeld met de
mededeling dat ze een uil uit een
hoge oude nestkast hadden zien vliegen. Weer gecontroleerd en inderdaad: jonge uilen. Erwin heeft
ze later geringd. In zijn gebied een nieuw broedgeval!
Bij een andere nestkast in Lheebroek is helaas een dode jonge geringde uil gevonden langs de weg.
Maar waar wij moeite hebben om bij de kast te komen omdat de langste ladder bijna te kort is was
die hoogte voor jonge uilen geen probleem: via de stam klommen ze weer omhoog naar hun veile
nest.

Ringen
Ook dit jaar hebben we weer zoveel mogelijk jonge steenuilen geringd. Daarnaast hebben we ook
volwassen uilen geringd die we tegen kwamen zonder ring. Helaas hebben we in ieder geval één
nest niet kunnen ringen, omdat deze al uitgevlogen waren op het moment dat wij bij de nestkast
kwamen. Hieronder een overzichtje.
Ringen 2012

Steenuilen

Jongen

116

Volwassen

4

Totaal

120

Bijzondere terugmeldingen:
Enkele van deze uilen hebben we meer dan één keer in handen gehad in het jaar 2012. Erg leuk is
de melding van een uil uit Friesland bij ons in het gebied. In Friesland zitten relatief weinig
steenuilen en als er dan een geringde uil uit Friesland in ons gebied opduikt is dat zeer bijzonder.
Ook andersom komt voor. Uil met ringnummer 3.709.118 werd door ons in 2011 in Wittelte geringd
en levend aangetroffen in Den Hulst te Overijssel.
Ringnr.

Soort

Ringplaats

3.637.271

Steenuil

Veeningen (Dr)

3.597.150

Steenuil

3.675.641

Jaar ringen

Vindplaats

Levend/Dood

2011

Ruinerwold (Dr)

Levend

Staphorst (Ov)

2004

Eemster (Dr)

Levend

Steenuil

Staphorst (Ov)

2011

Ruinerwold (Dr)

Levend

3.686.789

Steenuil

Hardenberg (Ov)

2011

Ruinen (Dr)

Levend

3.680.947

Steenuil

Raalte (Ov)

2011

Diever (Dr)

Levend

3.709.118

Steenuil

Wittelte (Dr)

2011

Den Hulst (Ov)

Levend

3.637.838

Steenuil

Drachtstercompagnie (Fr)

2010

Dwingeloo (Dr)

Levend

3.634.303

Steenuil

Havelte (Dr)

2010

Oosteinde (Dr)

Levend

3.673.705

Steenuil

Wierden (Ov)

2009

Wittelte (Dr)

Levend

3.646.653

Steenuil

Zuidwolde (Dr)

2007

Ruinen (Dr)

Levend

3.646.809

Steenuil

Zuidwolde (Dr)

2008

Ruinen (Dr)

Levend

