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Velduil
Foto: Edgar de Vries
Van de uilen die in ons land broeden, wordt de Velduil het meest
gefotografeerd. Dat komt omdat deze uil overdag op jacht gaat. Dat zal
te maken hebben met de bijzonder korte nachten in het hoge noorden,
het belangrijkste broedgebied. De Velduil broedt in Europa van MiddenSpanje tot in het noorden van Scandinavië en Rusland. In ons land
broeden Velduilen alleen nog op de Waddeneilanden, meestal niet meer
dan zo’n 10 paren per jaar. Een uitzonderlijk jaar was 2014 toen
vanwege een muizenplaag bijna 100 paren tot broeden kwamen waarvan
ruim de helft in Fryslân. Waar die uilen vandaan komen en hoe ze
gebieden met veel muizen vinden, blijft een raadsel. Vermoedelijk heeft
het te maken met het zwerfgedrag waarbij ze grote afstanden afleggen.
Komen ze in een gebied met veel muizen, dan blijven ze daar hangen.
Dat jonge Velduilen weinig plaatstrouw vertonen, bewijzen de
terugmeldingen van in 2014 in Fryslân geringde Velduilen die in
Denemarken en Rusland werden teruggevonden.
Vermoedelijk was een muizenplaag in de Elsgeesterpolder er de oorzaak
van dat hier in maart 2015 wekenlang 4-7 Velduilen te zien waren.
Verder komen waarnemingen in onze regio vooral uit het najaar als
trekkende Velduilen gezien worden boven zee of boven de duinen.
Edgar de Vries werd op 25 april 2020 verrast door een Velduil op een
paaltje langs de weg ten zuiden van Petten (NH). Deze Velduil laat zijn
vleugels opvallend hangen. Dat de uil niet gewond was bleek even later
toen de vogel wegvloog. Deze typische houding heeft vermoedelijk te
maken met het laten opwarmen of drogen van de vleugels. Ook bij
soorten als Buizerd en Blauwe Reiger zie je deze typische houding wel
eens.
Jelle van Dijk
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