Jaarverslag Kerkuilwerkgroep Walcheren - Zeeland 2018
Na de langdurige zomerse hitte en droogte zijn we bijna vergeten dat we eind februari nog een
behoorlijk aantal dagen vorst met sneeuwval hebben gehad, gevolgd door een natte maand
maart. Het broedseizoen van de Kerkuil kwam mede hierdoor moeizaam op gang en gezien de
resultaten is het bepaald geen rijk jaar.
Wij weten op Walcheren 70 kasten voor de Kerkuil te hangen en hebben hiervan 63 kasten
gecontroleerd. Daarnaast is één wildnest in het stro van een boerenschuur gevonden. In totaal
zijn 23 broedpogingen geconstateerd, waarvan 18 succesvol met tenminste 41 (37 exact en 4
minimum) uitgevlogen jongen. Drie broedpogingen zijn in de eifase mislukt en van twee
hebben we niet voldoende gegevens. Er is in één kast door het ouderpaar aan een tweede
legsel begonnen. Succesvol met nog 2 uitgevlogen jongen.
De afgelopen 3 jaar hadden we minstens 25 broedparen van de Kerkuil op Walcheren. Nu dus
23 broedpogingen. In 2014 hadden we 18 broedparen, maar dit muizenrijke jaar leverde toen
wel 77 jongen! In 2015 ruim 75 uitgevlogen jongen, in 2016 rond de 50 en in 2017 tenminste
68.
Het jaar 2018 gaat dus de boeken in als een bijzonder mager jaar met tenminste 32 uitgevlogen
jongen.

Klimsets
Van de Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) hebben we 2 klimsets in gebruik. Naar
aanleiding van de kliminstructiemiddag, die SLZ georganiseerd heeft zijn er verbeteringen
aangebracht aan de sets. Jan Verjaal heeft de sets bovendien nogmaals laten controleren door
een bevriende bergklimmer. Deze was zeer te spreken over de sets. De sets zijn door iedere
controleur te gebruiken.

Camera’s
Ook dit jaar zijn we weer bezig geweest met het plaatsen van camera’s. Er zijn 2 camera’s
geplaatst in een proefopstelling bij erven waar Wifi bij de kast is. Mario Aspeslagh heeft de
camera’s geselecteerd en geholpen bij het installeren/instrueren samen met een aantal nieuwe
vrijwilligers van de Kerkuilwerkgroep. Vanuit je huiskamer kun je nu inloggen op de kast. Het
voordeel is dat waarschijnlijk de eigenaar zeer betrokken raakt bij de kast en dus actief zal
meewerken bij de monitoring. Je ontdekt ook grappige wetenswaardigheden. Zo ontdekte
Mario bijvoorbeeld dat de 2 uilen altijd op een vaste plaats naast elkaar slapen. Ik vraag me af
of uilen ook links-en rechtspotig zijn, ‘onze’ uilen zie ik alleen maar op hun rechterpoot slapen.
Kortom het is zeer aantrekkelijk om in meerdere kasten te kunnen kijken. In het voorjaar gaan we
nog eenzelfde camera plaatsen op een erf waar geen Wifi is om te kijken hoe dit functioneert.
Daarna willen we eerst eens een seizoen draaien met deze camera’s, er zitten namelijk ook
gevaren aan. Om maar eens wat op te noemen: we willen niet aansprakelijk zijn als werkgroep,
we willen niet meer klimmen dan we nu doen, we willen geen servicemonteurs worden, we
willen de natuur niet verstoren, dus als er iets gebeurt in de kast (zoals bijvoorbeeld het opeten
van een jong door een ander jong) niet ingrijpen, toestemming voor gebruik van Wifi-netwerk,
kosteloos gebruik van het Wifi-netwerk etc.

Oproep

- is er iemand binnen onze vereniging of weet je iemand die vanuit zijn professie kosteloos zich
wil buigen over een op te stellen contract, af te sluiten met kasteigenaren bij het plaatsen van
een camera.
- Er is een groep van een aantal controleurs, die indien de controleur zelf niet meer een kast
schoon kan maken dit wil doen. Laat dus iets van je horen bij problemen.

Een schermafbeelding van de
camera-monitoring Kerkuil.
Net voor het moment van
uitvliegen, 17:30 zijn ze allebei
weg.
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