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Beste uilenliefhebber
In deze nieuwsbrief vindt u de resultaten van 2021. Hieruit blijkt dat het geen al te best 
uilenjaar is geworden. Waarschijnlijk weinig muizen, wat ook blijkt uit het aantal niet 
uitgekomen eieren van de kerkuil. Mogelijk dat ook het koude voorjaar een rol heeft 
gespeeld.
Ondanks de magere resultaten wensen we u veel leesplezier! 

Foto: André Eijkenaar

Steenuilen in en om Zuidlaren
Evenals in voorgaande jaren zijn er geen broedgevallen, dan wel broedpogingen, door steenuilen in onze 
regio waargenomen. Zoals eerder gemeld, hebben onze geluidsinventarisaties geen mogelijke territoria 
opgeleverd.

Gelukkig kunnen we nog wel iets positiefs melden: We hebben enkele meldingen van een roepende 
steenuil ontvangen vanuit Oudemolen en Tynaarlo.

Ook in andere regio’s blijven de broedresultaten achter ten opzichte van 2020. Hieronder enkele resultaten 
van de omliggende regio’s.
 

Vries / Eelde / Paterswolde e.o. 4 broedgevallen (o.a. Donderen en Bunne)  
Totaal ca. 100 kasten!

Gieterveen 1 paartje - geen jongen

Eexterveen 1 paartje - 3 jongen (nieuwe kast)

Balloo 3 paartjes - 3 jongen geringd

Anderen 3 paartjes - waarschijnlijk 2x 4 jongen en 1 onbekend

Hieruit blijkt dat wij ongeveer op de noordgrens van het verspreidingsgebied van de steenuil zitten.

In heel Drenthe zijn dit jaar ongeveer 160 jonge steenuilen uitgevlogen, een stuk minder dan vorig jaar. 
In 2020 lag dit aantal nog rond de 206 jongen.  
Nu maar hopen dat 2022 een fantastisch muizenjaar wordt!

Schoonmaken kasten steenuil
Hoewel onze steenuil kasten (nog) niet door steenuilen worden gebruikt, worden 
ze wel regelmatig gebruikt door andere vogels, zoals spreeuwen, koolmezen en 
kauwtjes. Om eventuele steenuilen het komende seizoen de kans te geven om in 
een mooie schone kast te broeden, is het van belang dat de kasten deze maand 
weer even worden nagekeken en indien nodig worden schoongemaakt. Daarom 
ons verzoek aan alle kasthouders om jullie kast te inspecteren, voor zover dat nog 
niet is gebeurd natuurlijk. Mocht dat echt niet lukken (ook niet met hulp van een 
collega kasthouder), laat dat dan zo snel mogelijk weten. Dan zullen wij de 
betreffende kast nakijken
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Kerkuilen
Ook voor onze kerkuil was 2021 duidelijk minder dan vorig jaar, zoals blijkt uit onderstaand overzicht.

Plaats Aantal eieren Aantal kuikens Geringd Opmerking

Zuidlaren 16 12 9

Midlaren 12 5 5

Noordlaren - - -

De Groeve - - -

Zuidlaarderveen ? 2 0 Kuikens dood, helaas

Tynaarlo - - -

Taarlo 1 2 2 Bij 1ste inspectie 1 ei

Resultaat 2021 29 21 16

Resultaat 2020 ? 39 36

Resultaat 2019 ? 43 31

Resultaat 2018 ? 34 22

Helaas blijven jonge uilen kwetsbaar, waardoor velen de eerste winter niet halen. 
Zo kregen we begin september twee meldingen van het vogeltrekstation Arnhem 
waaruit bleek dat twee op 21 juli 2021 in Zuidlaren (Groningerstraat) geringde 
kerkuil kuikens dood zijn gevonden. 
In één geval ging het om een verkeersslachtoffer, bij de andere was de 
doodsoorzaak onbekend. Beide uilen zijn gevonden binnen 500 meter van het nest 
waarin ze zijn geringd.

Bosuil
Hoewel we dit voorjaar een bosuil hebben waargenomen in een van onze kasten 
(zie foto), heeft dit niet geleid tot een broedgeval.

Alle andere kasten zijn helaas niet gebruikt door de bosuil. 

Al met al geen heel succesvol jaar... Volgend jaar beter, hopen we!

Jonge kerkuiltjes (Taarlo)

Heeft u uilen gehoord of gezien? Wij horen het graag! 
U kunt dit via e-mail of telefonisch aan ons doorgeven.


