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Beste uilenliefhebber
Hoewel de activiteiten van onze werkgroep momenteel om begrijpelijke redenen op een laag pitje staan, 
lijkt het ons toch zinvol om een korte nieuwsbrief te sturen. 
De natuur gaat gelukkig, net als andere jaren, gewoon z’n gang. 
Wij wensen u veel leesplezier en zoals altijd zijn reacties van harte welkom!

Geluidsinventarisatie metingen steenuil
Zoals aangekondigd in onze vorige nieuwsbrief zijn we in februari en maart 
een paar keer op stap geweest om steenuil-territoria vast te stellen. Door de 
territoriumroep van een steenuil-mannetje te laten horen, hopen we reactie 
te krijgen van een steenuil in dat gebied. 
Helaas hebben we niet onomstotelijk kunnen aantonen dat er ergens in ons 
gebied een steenuil zit. Slechts één keer kwam er in Taarlo een reactie op 
ons geluid; twee keer achter elkaar zelfs. Onduidelijk was of het een steenuil 
was, een andere uil kon wel worden uitgesloten. Omdat ik (Geert) op dat 
moment alleen op stap was (vanwege corona) en te laat was om het geluid 
op te nemen, kunnen we niet met zekerheid zeggen dat het om een steenuil 
ging. Kortom; we verzoeken onze kasthouders om ogen en oren open te 
houden en eventuele waarnemingen aan ons door te geven!

Positief is dat er opnieuw een aantal territoria zijn vastgesteld in Anderen en Balloo. Onze collega werk-
groep uit Rolde meldt zeker 4 (misschien 5) paartjes in Balloo en 3 (mogelijk 4) territoria in Anderen. Als 
dat in alle gevallen leidt tot succesvolle broedgevallen, dan zal er vast wel één (en hopelijk meerdere) jonge 
steenuil in ons gebied verschijnen aan het eind van de zomer. Voor nestkasten is gezorgd inmiddels!

Dat, zelfs bij de steenuil, mannetjes het niet altijd bij één vrouwtje houden en dat daar grote legsels uit 
kunnen komen, ziet u in dit filmpje!

Nestkasten
Er zijn nog enkele nieuwe kasten gepland voor de komende tijd. In verband met corona hebben we het 
ophangen ervan nog even uitgesteld. Alleen met het ophangen van een steenuilkast in Schipborg waren we 
nog net op tijd. Verder zijn nog gepland: twee steenuilkasten (Zeegse en Gasteren) en twee bosuilkasten bij 
Laarwoud in Zuidlaren.  Op dit moment hebben we zo’n 70 nestkasten in beheer: 37 kerkuil-, 29 steenuil- 
en 4 bosuilkasten!
Inmiddels hebben we in één bosuilkast al twee eieren aangetroffen! We hopen dat dit leidt tot een succes-
vol broedgeval! Omdat bosuilen nogal gevoelig zijn voor verstoring, zullen we de kast pas gaan inspecte-
ren als er jongen zijn. 
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Steenuil
Foto: Karen Arnold

https://youtu.be/KBw4sSGVWyo
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Beleef de Lente
Het zal u niet zijn ontgaan dat we ook dit voorjaar weer kunnen genieten van de nest activiteiten van diver-
se vogels, waaronder ook de bosuil, de kerkuil en de steenuil. 
De bosuilen hebben inmiddels 1 jong en het paartje steenuilen heeft 3 eieren. De kerkuilen hebben kennelijk 
nog wat meer tijd nodig. 
Zie ook het overzicht hieronder van de verschillende eileg- en broedperiodes.
Erg leuk om te volgen via de site van Vogelbescherming!

Eileg- en broedperiodes
Uil Eileg- / broedperiode Broedtijd (dagen) Aantal eieren Afmeting eieren
Bosuil februari - april 28 - 29 2 - 4 48 x 39 mm
Kerkuil * maart - september 30 - 34 4 - 7 39 x 31 mm
Steenuil april - mei 28 - 33 3 - 5 34 x 30 mm

* Kerkuilen broeden wel tot 3x per jaar; afhankelijk van de beschikbaarheid van muizen

Jonge bosuil buiten het nest? Geen probleem!
Jonge bosuilen, zogeheten takkelingen, verlaten hun hol of 
nest(kast) al voordat ze kunnen vliegen. Als het nest te krap wordt 
voor de al grotere jongen, dan klauteren ze naar een tak in de buurt 
van het nest. Soms komen ze, onhandig als ze dan nog zijn, op de 
grond terecht. Dat is helemaal niet erg, want zelf kunnen ze, als ze 
zijn bijgekomen van dit avontuur, met behulp van hun scherpe en 
lange nagels en snavel weer omhoog klimmen.

De ouders zijn echter altijd in de buurt, ook al zie je ze niet en de jon-
gen houden contact door af en toe te roepen. De jongen worden al die 
tijd fel verdedigd door de ouders. De belagers worden van achteren 
aangevallen en dit gebeurt zonder een waarschuwing vooraf! Bosuilen 
kunnen behoorlijk agressief zijn!
De eerste paar maanden leven de takkelingen bij het nest en worden ze 
door de ouders gevoerd. Ook leren ze dan vliegen en voor zichzelf te 
zorgen, waarna de takklingen op zoek gaan naar hun eigen territorium.
In het algemeen kunnen we stellen dat de jongen van uilen die “op 
hoogte” broeden uitstekende klimmers zijn.

Tot slot
Zolang de corona beperkingen nog van kracht zijn, zullen onze activiteiten zeer beperkt zijn.
Uiteraard stellen wij het zeer op prijs om alle waarnemingen van uilen gemeld te krijgen, zodat we een 
beeld krijgen over de activiteiten dit seizoen.

Jonge bosuilen (takkelingen)

Ook jonge steenuilen kunnen goed 
klimmen! 
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