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Turbojaar Kerkuilen.
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Het afgelopen jaar was het voor de kerkuilen en uilskuikens wederom een goed jaar. Door de
gunstige droge weersomstandigheden waren veel muizen aanwezig in het landbouwgebied.
Bij de familie Beye hangt een kerkuilenkast, die uitgerust is met een camera. Het eerste kerkuil
ei is gelegd op 20 maart, en is op 22 april uitgekomen. Op 7 juni is dit legsel met 5 uilskuikens
geringd. Onze eerste controle datum was op 25 mei, en werden er twee broedsels met elk 4
pullen geringd. Dit jaar zijn op een zes-tal nieuwe adressen voor het eerst kerkuilen gaan
broeden. Bij de familie Zeelenberg is op 2 maart een kerkuilkast geplaatst in de schuur, die
daarna eigenlijk direct is bewoond door een kerkuilenpaar. Op 19 juni zijn uit deze kast 7
gezonde jongen geringd.
Tijdens de controles en ringsessies is er volop belangstelling bij de bewoners en genodigden. Zo
ook op het bedrijf van de familie Jeuken op 22 juni, waarbij een grote groep scouts van de
scouting groep uit Dronten aanwezig was. Onder grote belangstelling luisterden zij
geïnteresseerd naar het verhaal van ringer Hans . Dit was voor ieder een bijzonder moment.
De ringperiode van de eerste broedsels begon op 25 mei en eindigde op 20 juli. De zomer kende
twee zeer warme perioden. De eerste periode was in week 30. Het werd soms 39 tot 40 graden.
De tweede periode was in week 35, waarbij ook de temperatuur tot tegen de 30 graden kon
oplopen. In de genoemde periode waren de eerste uilskuikens uitgevlogen. Tijdens de tweede
warme periode, waren de kerkuilen nog bezig met het uitbroeden van het tweede legsel. In
beide periodes zijn er geen uilskuikens uit de kast gesprongen door de hitte.
Er zijn tijdens de controles oude vogels gevangen en gecontroleerd (23 st.) De uilen, die niet
geringd waren, werden voorzien van een ring. Heel bijzonder was een tweede broedsel met 13
eieren (18.10.’19) Dit broedsel is helaas mislukt; alle eieren waren onbevrucht (schier). Wij
hebben vier nesten met 7 jongen gehad. Ook waren er een aantal nesten waarin weinig jongen
zaten. Bij deze kasten waren al jongen uitgevlogen.
Hierbij de totalen van het turbojaar 2019:
1e broedsels: 41 met 178 pullen – waarvan 1 broedsel mislukt.
2e broedsels: 17 met 50 pullen – waarvan 4 broedsels mislukt.
Totaal 58 broedsels waarvan 53 broedsels geslaagd met 228 jongen.
Dit hebben wij als Kerkuilenwerkgroep nog nooit meegemaakt, dat er zoveel nesten en
uilskuikens zijn groot geworden.
Namens de Kerkuilenwerkgroep O- Flevoland willen wij een ieder bedanken, die behulpzaam is
geweest en een bijdrage heeft geleverd aan het behoud van de kerkuil. Bij diverse bedrijven zijn
we gastvrij ontvangen en hebben we incidenteel gebruik kunnen maken van een hoogwerker.
Wij willen ook Welkoop Dronten en Odd Fellows boeken Dronten bedanken voor sponsoring,
die wij van hun mochten ontvangen.
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