Noord Holland
Verslaafd aan de webcam. Tekst en beeld Rein Beentjes
Steeds vaker word je geconfronteerd met artikelen van Uilenliefhebbers, waarin ze melding
doen van het plaatsen van webcams in kerkuilenkasten.
Een prachtige manier om de uilen het gehele jaar volgen en verrast te worden door gedrag en
vooral mooi om de ontwikkeling van een broedsel te zien.
Ook in twee van de kasten, die ik samen met mijn ringmaat Michiel Kok monitor, heeft een
kasthouder (Arjan) op het erf van zijn ouders camera’s geplaatst. Een kast dient als rustkast die
overdag wordt gebruikt en de andere kast heeft het paar als broedkast gekozen.
Gedurende het seizoen 2020 hebben we voor het eerst alle activiteiten kunnen volgen en dat
leidde tot een soort van verslaving, waarbij de eerste ochtendhandeling was, de iPad pakken en
kijken hoe de stand van zaken in de kasten was en ’s avonds voor het naar bed gaan, de iPad
uitzetten.

Heel wat uurtjes (vooral ’s avonds, met de benen op tafel ) hebben we de ontwikkelingen rond
het broedsel kunnen volgen en ons steeds weer verbaasd over de schoonheid, maar ook de
hardheid van de natuur.

Ik heb van deze verslaving een uitgebreid verslag gedaan, met daarin alle bijzonderheden in
chronologische volgorde vermeld met soms aanvullingen en toelichtingen.
Het leuke is, dat zelfs personen, die al jaren betrokken zijn bij uilenmonitoring soms niet op de
hoogte zijn van handelingen van de uil.
Nog deze week sprak ik iemand die niet wist dat de vrouw-uil de braakballen met haar klauwen
verpulvert en dit als een soort bedje gebruikt om de eieren op te leggen. Ook wij zijn hier pas
via de webcam achter gekomen en begrepen nu waarom we zo weinig hele braakbalen vonden,
als we kasten na een broedsel gingen schoonmaken.
Omdat ik veel reacties heb ontvangen op publicatie van het artikel, leek het me leuk om ook de
lezer van dit blad op de link van onze website te wijzen, zodat geïnteresseerden het artikel
kunnen lezen.
Via www.kiekenkaike.nl kom je op de website van de werkgroep Roofvogels en Uilen van
Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek” en is het artikel te lezen.
Zoals vermeld, is het artikel niet als wetenschappelijk artikel bedoeld, maar slechts als
signalering.

Raadsel; De uil die geen uil was Tekst Andre Klaver

In Zunderdorp bevindt zich, bij de familie vd Eerden. een kerkuilenbroedplaats die trouw
bezocht wordt, Op een ongebruikelijke plek, namelijk in een gewone stenen garage achter op t
erf. In de topgevel is een invliegopening gemaakt en daarachter bevindt zich de uilenkast.
Geen broedsel dit voorjaar van 2020 gek genoeg.
In juni kregen wij een onduidelijke mobielfoto van een gast in de opening met de vraag “wat is
dit”?

Op de onscherpe foto leek t een ransuil maar dat zou vreemd zijn
dus we besloten te gaan kijken. Tot onze verrassing zat de vogel er

nog in vrijwel dezelfde houding en wat bleek…het was een torenvalk.
Mooi poserend tegen een ossebloedrode achtergrond.
Hij wipte naar binnen waarna we de kast even afsloten en van binnenuit
weer openden. De torenvalk bleek een prachtig nestje te hebben gemaakt
met 6 eieren.
Helaas kwam daardoor de kerkuil dit seizoen niet aan broeden toe.
Wel hebben we wat oude braakballen verzameld en die zijn door Edo Govers uitgeplozen. In
één ervan zat ook een bijzonderheid; een kleine vleermuis, en nog wel een gemummificeerd
exemplaar.
De raadsels zijn de wereld nog niet uit zeg maar.

