Oostelijk Flevoland
BROEDSEIZOEN KERKUILEN MET ……….HOBBELS
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Het jaar 2020 komt in de boeken als Coronajaar, tropische temperaturen en een warme herfst.
Ondanks de Corona perikelen konden we alle nestkasten van kerkuilen en torenvalken
bezoeken. Met inachtneming van de op dat moment geldende regelgeving, dus op gepaste
afstand en geen grote groepen belangstellenden bij de ringactiviteiten. De controle van de
aanwezige nestkasten is gestart op 6 mei en is geëindigd op 3 oktober. Op twee locaties zijn
alle jongen naar het Vogelopvangcentrum Naarden gebracht. Bij de eerste locatie was een
donspul uit de kast gevallen en was dood. Er zaten nog drie pullen in de kast die waren
verzwakt, waarschijnlijk werden ze niet gevoerd. Deze zijn met de dierenambulance naar
Naarden gebracht. Bij de tweede locatie waren vier bijna volgroeide jongen in de kast aanwezig.

De eigenaar vond in de singel een gepredeerde kerkuil, die hoogstwaarschijnlijk door een Havik
is gepakt, uit de resten bleek dat het een volledige vleugel van de moederuil te zijn. Er was
twijfel ontstaan of de jongen nu wel gevoerd zouden worden. Er is besloten om een camera op
te stellen om te kijken als er werd gevoerd. Er waren geen activiteiten van de ene ouder, dus is
er besloten om deze vier bijna volwassen jongen ook naar de Vogelopvang te brengen. In beide
gevallen zijn alle uilen groot geworden en vrijgelaten in de omgeving van Naarden. Bij een
andere locatie te Lelystad zaten drie prachtige bijna volwassen jongen. In de kast vonden we
nog twee dode kerkuilen. Bij nader onderzoek bleek dat deze uilen gepredeerd waren

hoogstwaarschijnlijk door een marter. De twee uilen waren alleen bij de hals en kop geplukt, de
rest was nog compleet. De schedel van beide uilen waren gekraakt en de hersenen waren
waarschijnlijk een lekkere hap voor de marter. De andere drie zijn geringd en uitgevlogen. Bij
nog twee broedgevallen die mislukt zijn is ook de oorzaak marterpredatie. In de loop van onze
loopbaan van kerkuilbescherming hebben wij de bovenstaande perikelen dit nog nooit eerder
meegemaakt. Verder viel het ons op dit jaar er weinig holenduiven in de nestkasten broeden.
Wel zagen we dat in open schuren waar kerkuilkasten hangen dit jaar ook regelmatig
torenvalken tot broeden kwamen. Dit hebben we nog niet eerder gezien. Het kwam ons
regelmatig ten gehore dat er ransuilen in de singels rond de boerderijen voorkwamen. Ook met
broedgevallen, want deze uilen zitten meestal in oude kraaien- eksternesten. Heel bijzonder
was dat er op twee locaties steenuiltjes hebben gebroed. Vroeger kwamen nog regelmatig
steenuiltjes voor in Flevoland. Bij de eerste locatie is een dood jong onder de kerkuilkast
gevonden. Er is een jong groot geworden. Bij de tweede locatie zijn waarschijnlijk drie jongen
groot geworden. Bij deze agrariër hebben we een speciale steenuilkast geplaatst in een
fruitboom. Nu is het afwachten wat er gaat gebeuren. Er zijn geen jongen uit de kasten
gesprongen door de hete perioden. Ook dit jaar was het voedselaanbod groot er lagen veel
muizen in de nestkast. Het is voor de kerk – steenuil en torenvalk een zeer goed broedseizoen
geweest, ondanks alle genoemde hobbels. De totalen zijn opgenomen in het landelijk overzicht
2020.

