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Prachtig nieuw boek van Johan de Jong
Op de Landelijke Uilendag van 7 oktober is er een geheel vernieuwde uitgave
gepresenteerd van de hand van Johan de Jong. Het alom geprezen boek (1995)
voor de kerkuilen was aan vernieuwing toe. Een heel mooi en helder boek voor
allen die de kerkuil een warm hart toedragen.
Het gaat om een naslagwerk met de meest
recente informatie over de kerkuil.
De kerkuil werd in de jaren zeventig nog met
uitsterven bedreigd. In heel Nederland waren er
toen maar honderd broedparen en in Fryslân
nog maar acht. Johan de Jong is toen met een
reddingsplan begonnen, met hulp van veel
vrijwilligers en werkgroepen in het hele land.

Door het plaatsen van nestkasten in
boerderijen en schuren kwam er weer veel
meer broedgelegenheid beschikbaar voor de
kerkuil.
Op dit moment heeft de kerkuil weer een
stabiele populatie. In goede jaren zijn er zo'n
3.000 broedpaartjes in Nederland waarvan
550 yn Fryslân.

Lezing Jasja Dekker tijdens De landelijke uilendag
Tijdens de landelijke uilendag hield Jasja Dekker een lezing over de kerkuil. Voor een geboeid publiek bracht hij de
oorzaak van de sterfte onder kerkuilen in beeld. Onderstaand een artikel uit het Noord Hollands Dagblad
Kerkuilen komen relatief vaak om in het verkeer. Dat blijkt uit onderzoek van dierecoloog Jasja Dekker.
Volgens hem is het verkeer doodsoorzaak nummer 1. In Noord‐ en Zuid Holland is de kerkuil bezig aan
een opmars sinds de jaren 90. Vooral doordat heel veel vrijwilligers kasten hebben opgehangen waarin
de uilen kunnen broeden. Tussen 2001 en 2016 zijn in deze provincies 8022 uilen geringd.
Hiervan zijn er 1861 dood gevonden. In 730 gevallen waren de dieren omgekomen in het verkeer.
“Verhoudingsgewijs vallen op de Rijkswegen en provinciale wegen de meeste slachtoffers”, aldus
Dekker. Volgens hem gaat het meestal om jonge uilen (nog geen jaar oud) die nog geen 30 kilometer
hebben gevlogen. De dieren jagen graag op muizen en vliegen laag. Met in de winter als het vroeg
donker is en in spitstijd jagen, komen veel uilen om in het verkeer. Volgens Dekker zou het aanbrengen
van rollers op hectometerpaaltjes kunnen helpen. De uilen kunnen daar dan niet op zitten om op
muizen te jagen.
Bron: Roel van Leeuwen
Noord Hollands Dagblad
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Jasja Dekker is een
onafhankelijke
professionele ecoloog.
Hij heeft ruime ervaring in
het onderzoek aan effecten
van wegen op fauna en
voert als zelfstandig
ondernemer diverse
opdrachten uit en houdt
diverse presentaties en
lezingen.
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Steenmarter buitenspel?
Heeft Jaap van de Streek eindelijk DE oplossing?
We keken naar ROEG! TV en zagen zijn verbluffend eenvoudige oplossing
Steenmarters zijn de nachtmerrie van iedere vogelliefhebber. Dé oplossing
tegen deze predator is kennelijk maar moeilijk te vinden. Diverse pogingen
zijn reeds ondernomen, maar nog zonder bevredigend resultaat. Het zoeken
naar oplossingen typeert en onderstreept de creativiteit en initiatieven van
de kerkuilenliefhebber, een halt toe te roepen aan de vraatzucht van deze
kleine en niets ontziende rover.

Op ROEG! TV, een onderdeel van RTV Drenthe, zagen wij
hoe Jaap van de Streek denkt DE oplossing te hebben
gevonden. Simpel, maar doeltreffend!
Jaap is voorzitter van de Kerkuilenwerkgroep Drenthe en
zet zich, net als alle vrijwilligers, met hart en ziel in voor de
bescherming en leefomgeving van de kerkuil!

Benieuwd naar zijn oplossing? Kijk op http://www.rtvdrenthe.nl/tv/programma/28/ROEG/aflevering/28785

Bevlogen uilenman
Noem een Drenth die hem niet kent. Die is er niet! Jannes Santing zet zich al meer dan dertig jaar in voor vogels,
dus ook voor de kerkuil. Zijn werkterrein is het Drentse Exloo en omgeving. Hoe hij als kwajongen begon.
Bovenstaande is wellicht een béétje overdreven, maar dat
Jannes bij heel veel mensen bekend staat en al meer dan
dertig jaar actief is, staat buiten kijf. Vooral vogelliefhebbers
kennen deze bevlogen vrijwilliger die zich op allerlei fronten
inzet voor vogels. Als kwajongen zat hij vaak hoog in de bomen
voor zijn eerste ‘nestcontroles’, maar dan op een andere
manier dan hij nu doet. Toen haalde hij in korte broek en op
klompen eieren uit het nest van o.a. roeken voor zijn
verzameling. Via diverse wegen ging hij ook vogels tellen en
ringen. Door een ongeluk kan hij niet alles meer, maar verzet
als vrijwilliger nog bergen werk! Zo ook voor de
kerkuilenwerkgroep waar hij in Exloo en omgeving de
regiocoördinator is. Dat zulke vrijwilligers gekoesterd worden
laat zich raden.

Jannes bij zijn prachtige Fjorden

Meer lezen over Jannes? Ga naar http://www.uilen.org/Jannes.pdf

Deze Digitale Nieuwsbrief van de SKWN is bestemd voor alle donateurs die onze activiteiten steunen t.b.v. de kerkuilen.
Ook actieve vrijwilligers en geïnteresseerden kunnen de nieuwsbrief ontvangen. U ontvangt telkens een nieuwe editie als daarvoor
voldoende inhoud is. Er is geen vaste regelmaat.

digitalenieuwsbrief@kerkuil.com
Op voornoemd e‐mailadres kunt u ook adreswijzigingen doorgeven en op dit adres kunt u zich aan‐ of afmelden voor de nieuwsbrief.
Ook kopij voor een volgende nieuwsbrief is uiteraard gewenst.
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