Groningen
Een verrassend goed jaar in Groningen. Dit ondanks de Corona, die sommigen indirect hard
troffen. Ook een jaar waarin de vrijwilligers tegen hun grenzen aanliepen van beschikbare tijd
en energie.
Met veel kunst–en vliegwerk(externe hulp en overname regio door collega’s) is het toch gelukt!
Helaas zijn niet alle regio’s (volledig) bezocht waardoor het uiteindelijke resultaat nog hoger uit
had kunnen vallen.
Ook erg veel meldingen via mensen die mijn naam op internet tegen kwamen. Zo ben ik in bijna
elke regio actief geweest. Was altijd blij dat ik een deel door kon geven aan de plaatselijke
vrijwilliger. Sommige acties konden beslist niet wachten.
Ik kreeg een melding van jonge uilen in een kast die buiten op een hoop stenen(foto) was
neergezet(1,5m hoogte). De kast was na het eerste broedsel verplaatst vanwege
werkzaamheden in de schuur. Dit zonder de inhoud te controleren. Er moeten toen jongen in
gezeten hebben. Een nieuwe kast in de boom bood uitkomst.
Ook zijn er broedpogingen mislukt door natuurgeweld zoals een windhoos, waarbij het dak van
de schuur werd weggeblazen en ook de kast verloren ging. Ook een felle brand maakte een
einde aan een ander onderkomen. Op een aantal plekken hebben we na goed overleg de
kasten verwijderd vanwege bouwplannen. Dit altijd na het aanbieden van alternatieve locaties.
Bij een oud vrijwilliger bleek na 35 jaar eindelijk een paartje Kerkuilen zijn nestkast in Lettelbert
te gaan bewonen. Helaas werd dit verstoord door een Steenmarter(beelden wildcamera).
Een tweede broedsel in Muntendam bevond zich in een veel te kleine duivenkast. Slechte
ventilatie en ruimtegebrek maakten dan ook dat 3 van de 4 jongen stierven. Op hetzelfde erf
heeft ook een Bosuil 4 jongen groot gebracht.
In de categorie gekraakte duiventillen kreeg ik ook dit jaar weer een mooi voorbeeld. Nadat de
torenvalken uitgevlogen waren begon de Kerkuil zijn 2 e leg in de til(foto).
De aanvraag voor zitpalen en rollagers langs de A7 loopt helaas veel vertraging op. Provincie
stelt steeds nieuwe eisen en Rijkswaterstaat ziet zichzelf niet als natuur-beherende instantie.
Zeer frustrerend, de aanvraag loopt al vanaf januari en had al vele levens kunnen redden dit
najaar.

Naast verkeersslachtoffers ook veel doodmeldingen van reeds uitgevlogen jongen van het
tweede broedsel. De muizenstand kelderde ineens en dat werd de onervaren jongen fataal.
Op persoonlijk vlak heb ik een fikse waarschuwing ontvangen. Het openen van niet uitgekomen
eieren bracht me in contact met de zgn. Campylobacter bacterie. Het eindigde op IC uiteindelijk.
Met de schrik vrij gekomen! De verschijnselen leken veel op die bij Corona.
Op naar 2021. Het kan haast niet zo zijn dat ook dit jaar weer een topjaar gaat worden.

