Verslag Uilenwerkgroep Zutphen ‘de Oelenwappers’ 2015
2015 is een heel bijzonder jaar geworden voor de uilenwerkgroep. Naast het reguliere werk
hebben we voor andere vogelsoorten – boerenzwaluw, huiszwaluw en huismus –
beschermende maatregelen genomen in de vorm van het bieden van nestgelegenheid.
Bovendien hebben we op de Voorsterklei twee vleermuiskasten opgehangen. Zonder de
kennis en medewerking van Wim Nijenhuis zou dat alles niet mogelijk zijn geweest.
In de jaaroverzichten zijn de broedresultaten eenvoudig af te lezen.

Steenuilen

Soms zijn driedelige ladders nodig om een nestkast van een steenuil te controleren.
De eileg van de steenuiltjes in ons verzorgingsgebied was enorm. Een totale eileg van 142
eitjes was aanleiding tot hoerastemming. Maar in de natuur verliep het anders. Er was een
uitzonderlijke groot verschil tussen het aantal gelegde eitjes en het aantal uitgevlogen
jongen. Waarschijnlijk had dat als oorzaak dat er in de broedperiode te weinig voedsel was,
waardoor ook volledige broedsels verloren gingen. Deze malheur bestond niet alleen in onze
gebieden.
Het aantal uitgevlogen jongen was gelukkig wel iets hoger dan afgelopen jaar. Geweldig is
dat de nieuwe steenmarterbeveiligde nestkasten goed werken. In 2014 waren er 4
predaties, in 2015 slechts één, door een wezel. Tegen die diertjes kunnen we moeilijk een
beveiliging aanbrengen.

Steenuilen ringen bij oma en opa op het erf is een waar feest. Steenuilen laten die
handelingen gelaten toe.

Kerkuilen
Voor de kerkuilen was het broedseizoen 2015 heel slecht. In het gehele gebied waren maar
twee broedsels. Uit het hele land kwamen dezelfde berichten over de kerkuil. Ondanks dat
we nog enige nestkasten bijgeplaatst hebben, waren er minder broedsels. Wel kregen we
van een erfbewoner in Cortenoever te horen, dat er achter de dakplaten van de boerderij
een kerkuilbroedsel is geweest met drie jongen. Wij hebben dat zelf niet kunnen vaststellen.
We vonden wel veel broedende holenduiven in de nestkasten, die waren wel tevreden!

Leeftijdsbepaling van een jonge kerkuil door middel van het meten van de vleugellengte.

Torenvalken
Een fantastisch jaar voor de torenvalken, vorig jaar waren we heel blij met 5 broedsels met
16 uitgevlogen jongen, dit jaar waren er 15 broedsels met 34 uitgevlogen jongen. Met deze
resultaten zijn we natuurlijk enorm tevreden. Er waren wel meer nestkasten dan vorig jaar.
In 2014 waren er 21, in 2015 hadden we 34 nestkasten. Gemiddeld hadden we dus toch een
stijging naar precies 1 uitgevlogen jong per nestkast.

Een jonge torenvalk op de uitkijk, wachtend op een ouder met prooi.

Bosuilen
In geen van de bosuilnestkasten is een broedsel geweest. 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 daar moeilijk bezwaar tegen maken. Het beeld was dus identiek
aan dat van vorig jaar.

Ontwikkelingen
In Cortenoever en Voorsterklei zijn een groot aantal broedlocaties verdwenen, niet alleen
voor uilen maar ook voor boerenzwaluw en huiszwaluw. De Oelenwappers hebben zich dat
aangetrokken, hebben plannen voor bescherming van deze soorten gemaakt en die ook
verwezenlijkt. We hebben drie zwaluwentillen voor huis-en boerenzwaluw laten maken en
er daarvan nu twee geplaatst. De derde wordt begin 2016 geplaatst. Nu maar hopen dat de
zwaluwen ze zullen gaan gebruiken.
Op de Wilpse Klei zullen we een aantal steen- en kerkuilkasten gaan verzorgen. Alle
steenuilkasten hebben we al vervangen door nieuwe martervrije kasten.
Dank aan de sponsoren, die dit mogelijk hebben gemaakt.

Plaatsing van de zwaluwentil voor huis- en boerenzwaluwen.

Bijzondere activiteiten in 2015
Op 12 september heeft de UWG een stand verzorgd op de open dag van Waterschap ValleiVeluwe in het kader van Ruimte voor de Rivier. Een leuke dag, waar we weer aardige
contacten hebben opgedaan.
Op 15 september is er voor de jubilerende Vogelwerkgroep Zutphen een avond
georganiseerd. Tijdens die avond werd een prachtige, informatieve voordracht gegeven over
steenuilen door Ronald van Harxen, voorzitter van Stone, Steenuilenoverleg Nederland.
Deze avond werd georganiseerd en aangeboden door de Uilenwerkgroep de Oelenwappers
ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan aan de Vogelwerkgroep Zutphen e.o.
Dank aan de dame en heren van de Uilenwerkgroep voor hun inspanningen!
Goen Jansen

