
Verslag Uilenwerkgroep Zutphen ‘de Oelenwappers’ over 2014

Steenuilen

Eén van de mooiste plekjes voor een steenuilkast: een oude boomgaard, een oude boerderij 
met schuren en mogelijkheden voor het vangen van veel muizen.

Aanvankelijk leek het een goed steenuilenjaar te worden. Het aantal broedsels was groot. 
Bovendien was het aantal eieren aanmerkelijk groter dan in 2013. We telden 112 eitjes in 31
broedsels. Het aantal uitgevlogen jongen was 63. Dat houdt in dat er bijna 44% verloren is 
gegaan. Wij hebben niet kunnen vaststellen wat daarvan de oorzaak was. Wel viel op dat dit 
vooral in kleine gebieden – je zou kunnen spreken van clusters – speelde. Mogelijk 
onvruchtbaarheid of verdwenen ouders? Er zou een roofvogel in zo’n gebied actief kunnen 
zijn geweest. Steenuilen zijn weliswaar nachtvogels, maar in het broedseizoen – met de 
kortere dagen – moet er soms met daglicht worden gejaagd. Tijdens de broedperiode was 
het, na het extreem zachte voorjaar, een periode koud en slecht weer. Dat zou ook mee 
kunnen spelen. Maar…. het blijft gissen.
                                                                                                                              



    
Jonge steenuilen op het mandje en moeder steenuil in de hand.

Kerkuilen

Ten opzichte van 2013 verliep het broedseizoen van de kerkuilen heel voorspoedig. We 
vonden 28 eitjes en er zijn 25 jonge kerkuilen uitgevlogen. In één kast vond predatie plaats 
en in een andere kast werden de eitjes niet bebroed. In 2013 was er slechts in één van de 
nestkasten een broedsel met 4 eitjes en 3 uitgevlogen jongen. Jammer genoeg kregen we in 
september 2014 een melding van 3 dode kerkuilen uit een nest van 5 geringde jongen.

Een schitterend plaatje van de vleugel van een kerkuil



Torenvalken

We hebben in 2013 en 2014 in totaal 16 nestkasten voor torenvalken bijgeplaatst. Met 
goede gevolgen. Van 3 naar 5 broedsels. We hebben goede verwachting, dat meerdere 
kasten bezocht zullen worden in de komende jaren. Het aantal uitgevlogen vogels was bijna 
hetzelfde als in 2013, één meer. Waarschijnlijk heeft de koude periode tijdens het broeden 
een negatieve rol gespeeld.

    

Bosuilen

In geen van de bosuilnestkasten hebben we een broedsel vast kunnen stellen. Wel zijn er 
krakers waargenomen: in een kast hadden holenduiven hun intrek genomen, in een andere 
kast kauwtjes. Wel, als er toch leegstand is kun je moeilijk bezwaar maken.

Dank aan de dame en heren van de Uilenwerkgroep voor hun inspanningen!



Het schoonmaken van met name kerkuilkasten is een vies karwei; soms komen er twee 
huisvuilzakken vol viezigheid uit de kast. Beschermende maatregelen voor deze Oelenwapper
zijn niet overbodig!


