Steenuilenwerkgroep
In maart zijn we met verschillende groepjes meerdere keren op pad geweest
voor de geluidsinventarisatie. Het resultaat was dat we dat we rond Zuidwolde
op 5 verschillende plaatsen geluid hebben terug ontvangen van een steenuil. In
Echten , Veeningen en Ford hebben we geen respons gekregen.
Vol goede moed zijn we vanaf eind april alle kasten gaan controleren op
legsels. Veel kasten waren bewoond door spreeuwen en een 5 tal kasten waren
helemaal leeg. In maar 3 kasten wat teleurstellend was, vonden een steenuil op
eieren. Bij Broek waren 5 eieren, bij Huiskes waren ook 5 eieren en bij Veerman
was een nestje met 3 eieren. Op verzoek van Hofman in de Vuile Riete zijn we
ook even wezen kijken waar ook een uil op 5 eieren broedde.
Vanaf half mei hebben we de kasten waar de uilen broeden bezocht om te
kijken hoe groot de jongen waren. Eind mei zijn we bij Broek begonnen om de 5
jongen te ringen. De jongen waren ongeveer 3,5 week oud. Harm Bloemhof uit
IJhorst is onze vaste man die dit mag doen. Hierbij hadden we ook wat
kinderen uitgenodigd. Belangrijk is dat de kinderen betrokken worden bij de
natuur. Een paar weken later zijn de jongen geringd Bij Veerman. Hier waren
maar 2 jongen. Het derde ei is niet uitgekomen. Bij Huiskes zijn maar 2 jongen
uitgekomen van de 5 eieren. Bij Hofman zijn nog 3 jongen geringd. Bij Kreuze
aan de Middelveenseweg is later ook nog een broedsel waargenomen met
waarschijnlijk 4 jongen. Deze kast zit zo hoog dat dit niet te controleren is. Deze
kast zal voor volgend seizoen lager geplaatst worden.
Tevens is er nog een fotograaf geweest uit Heerenveen die mooie foto`s heeft
gemaakt van de oude en jonge steenuilen bij Broek en Huiskes. Ik had deze
man ontmoet op Texel waar we aan het vogels kijken waren. Hij heeft vele uren
`s avonds en `s morgens vroeg doorgemaakt in zijn schuilhutje om prachtige
foto`s te kunnen maken.
Al met al een redelijk broed succes dit jaar en we hopen dat de jongen van dit
jaar weer wat voor uitbreiding kunnen zorgen voor het aantal steenuiltjes voor
volgend jaar.
Roelof Nijboer, coördinator werkgroep Steenuilen

Harm Boerhof weegt de jonge uil

Harm laat zien hoe het ringen gaat

Een jonge Steenuil in je handen; een belevenis

Zo jong en dan al vertederd

Dit gevoel vergeet je nooit

Zachte hand rond de jonge Steenuil

Een en al aandacht (foto Roelof Nijboer)

Vijf jonge uilen in een nest (foto Roelof Nijboer)
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Steenuil volwassen (foto Teun Veldman)

