Traditiegetrouw beginnen we rond Koninginnedag met de eerste controle van
nestkasten. We tellen dan het aantal eieren. Inmiddels is het aantal te controleren
nestkasten zo uitgebreid dat we gelukkig ook een legertje vrijwilligers op de been weten
te krijgen. Geert, Kees en Luuk zijn de vaste krachten die Hans mee kan vragen en
tegenwoordig is ook ons jeugdlid Thijs een welkome hulp bij alle controle
werkzaamheden.
Voor die tijd zijn alle kasten ook al bezocht voor een schoonmaakbeurt: oude
spreeuwennesten worden dan verwijderd. Soms treffen we dan ook dode vogels aan, al
dan niet geringd. Dit jaar troffen we wel een heel bijzondere soort aan in de kast: een
groene specht. Hij was dood, maar nog wel helemaal gaaf. In ieder geval niet door een
rover naar binnen gebracht, misschien van de honger omgekomen, het was immers een
echte winter met veel sneeuw.

Geföhnde uilen brengt speciale band tot stand
Tijdens een van deze controles vonden we een volwassen mannetje terug waar ik in
2008 het volgende over schreef:

Noodweer
Op zondag 22 juni was het noodweer in Neede. Onweer, regen en een hagelbui met
hagelstenen ter grootte van pingpongballen zorgde voor flinke schade aan auto's, bomen
vielen om, takken vielen op de weg en alle planten werden 'gestript'. Alsof er een
enorme rupsenplaag had huisgehouden! Helaas leverde dit ook onder de vogels
slachtoffers op. We werden 's avonds opgebeld. Een ouder uil met een jong waren totaal
verkleumd en doornat aangetroffen. De verpulverde bladeren zaten tussen hun
doorweekte verenkleed. We hebben de uiltjes droog gemaakt met de verwarming van de
auto (bij gebrek aan een föhn), op een warme plek gezet en al spoedig kwamen ze weer
'tot leven' en keken ons kwaad vanuit de emmer aan. Beide uilen hebben we weer
teruggeplaatst in hun kast. Hopelijk overleven ze dit trauma!
Nu kan ik dus met zekerheid stellen dat deze 'warmte behandeling'de uiltjes goed heeft
gedaan!

Tijdens de tweede controle van dit nest ontdekten we nog iets interessants: Het
vrouwtje op dit nest was geringd en bleek de moeder van het mannetje. Moeder en zoon
brengen hier dus een nest groot! Ook moeder hebben we destijds in 2008 opgewarmd in
de auto, het heeft blijkbaar voor een zeer speciale band gezorgd..
In 2008 tijdens die hagel zijn de jongen dus blijkbaar uit het nest gekomen, er waren er
vier. We zijn natuurlijk nieuwsgierig hoe het met die andere drie is afgelopen, hebben
die het noodweer overleefd? Een in ieder geval, die vonden we broedend op een kast 3
km verder! Wonderlijk hoe zij die hagelbui heeft weten te overleven!

Hoewel we dit jaar wat meer kasten hebben hangen, bleef het aantal bezette kasten
steken bij 39. het aantal uitgevlogen jongen bedroeg iets minderd an vorig jaar: 85. In
2009 waren het er 96. Wat betreft de steenuil in Neede een kleine teruggang, maar nog
niet schokkend.

