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Beste uilenliefhebber
In deze nieuwsbrief vindt u de resultaten van 2022. Hieruit blijkt dat na de magere 
broedresultaten van 2021, het dit jaar nog slechter gaat met onze uilen. 
Hopelijk gaat het de komende jaren weer de goede kant op. Aan ons zal het niet liggen!

Ondanks dit minder goede nieuws wensen we u veel leesplezier!

Broedresultaten 2022
Voor alle uilen in ons gebied is het een moeilijk jaar, zoals blijkt uit het zeer lage aantal succesvolle 
broedgevallen.

Van de steenuil en de bosuil zijn, net als voorgaande jaren, helemaal geen broedgevallen bekend bij ons. 
Dat wil niet zeggen dat ze er niet zijn, maar al onze kasten bleven leeg dit seizoen.
Positief is dat we dit jaar in vergelijking met voorgaande jaren meer waarnemingen binnen hebben 
gekregen van de steenuil. Met name vanuit Zeegse en omgeving zijn behoorlijk wat meldingen gedaan. 
Zo ontvingen wij een filmpje van een dame uit Zeegse van een geringde steenuil in haar torenvalk-kast. 
Hopelijk leidt dit de komende jaren tot een eerste broedpoging! 

In de omliggende regio’s zijn de broedresultaten van de steenuil ook niet zo positief. 
Dit betekent minder uitvliegende jongen, dus minder kans op meer steenuilen in ons 
gebied. Hoewel bosuilen wel worden gehoord, hebben we dit jaar ook van deze uilen 
geen activiteiten in onze kasten gezien. Ons laatste broedgeval is alweer 6 jaar geleden...

Gelukkig laten onze kerkuilen het dit jaar niet helemaal afweten, hoewel het aantal 
succesvolle broedgevallen aanzienlijk lager is dan in voorgaande jaren, zoals te zien is 
in de onderstaande tabel. Hierin vindt u alle broedgevallen van de kerkuil in onze regio. 
Onze ‘vaste adressen’ zijn wederom bezet.

Plaats Aantal eieren Aantal kuikens Geringd Opmerking

Zuidlaren 4 4 4 De Stiep - 1 ei bij 1e inspectie

Midlaren - - -

Noordlaren - - -

De Groeve - - -

Zuidlaarderveen 3 3 3

Tynaarlo - - -

Taarlo 4 2 2 2 eieren verdwenen (opgegeten?)

Resultaat 2022 11 9 9

Resultaat 2021 29 21 16

Resultaat 2020 ? 39 36

Resultaat 2019 ? 43 31

Resultaat 2018 ? 34 22

Kerkuilskuikens 
tijdens het ringen
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Over de oorzaak van de magere resultaten lopen de meningen uiteen. 
Het lagere aantal muizen zal waarschijnlijk een rol spelen. Volgens sommige 
kenners is er bij muizenpopulaties sprake van een 3-jaarlijkse cyclus: 3 goede 
jaren worden gevolgd door 3 magere jaren. Omdat 2019 een goed muizenjaar was, 
zou dat ook voor dit jaar moeten gelden, maar daar lijkt het niet op...

Anderen beweren dat de strenge winterperiode met veel sneeuw in februari vorig 
jaar veel (kerk)uilen de das om heeft gedaan, omdat muizen door de sneeuw 
onbereikbaar werden. De gevolgen daarvan zijn dit jaar nog steeds merkbaar. 
Waarschijnlijk spelen meerdere oorzaken een rol.

Jonge slachtoffers
Hoewel bekend is dat gemiddeld slechts een kwart van de uilskuikens de eerste winter overleeft, blijft het 
sneu om te zien dat er van de 9 door ons geringde jongen reeds twee dood zijn teruggevonden.
Eén jong uit Zuidlaarderveen is ongeveer één maand na het ringen dood aangetroffen. Deze was tijdens het 
ringen al wat te licht. Waarschijnlijk is dit jong verhongerd.
Het tweede jong is half augustus dood aangetroffen in een niet afgesloten regenton in Taarlo. Dit jong 
was goed qua gewicht tijdens het ringen begin juli. Verdrinking is hier naar alle waarschijnlijkheid de 
doodsoorzaak.

Dit geeft nogmaals het gevaar van open waterbakken aan. Graag ieders aandacht hiervoor!
Zoals eerder gemeld kunnen we via de Stichting Steenuilenwerkgroep Drenthe beschikken over speciale 
drinkbakken waaruit uilen die te water zijn geraakt eenvoudig kunnen ontsnappen. Mocht daar behoefte 
aan zijn, laat dat even weten.

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

Er werd enthousiast 
geplozen! Met mooie 
‘schatten’ als resultaat.

Markt van Melk en Honing
Begin augustus heeft onze werkgroep samen met de Stichting 
Steenuilenwerkgroep Drenthe een kraam bemand op de 
gezellige Markt van Melk en Honing op de Brink in Zuidlaren.

Mede door het aangename zomerweer was dit zeer geslaagd. 
Vooral het uitpluizen van uilenballen viel erg in de smaak. 
Door jong en oud werd van het begin tot het sluiten van de 
markt zeer fanatiek geplozen! 
Sommige kinderen waanden zich een heuse archeoloog op zoek 
naar verborgen schatten...

Behalve in Zuidlaren is onze werkgroep ook aanwezig bij 
andere markten in Drenthe, ter ondersteuning van de Stichting 
Steenuilenwerkgroep Drenthe.
We stellen alles in het werk voor meer uilen in Drenthe!


