Broedresultaten van kerkuil en steenuil in 2012
de steenuil is met 13 broedparen erg stabiel.
Dit aantal is vergelijkbaar met de laatste jaren.
Wel is het zo dat er van de 13 broedsels er maar liefst 11 succesvol werden afgerond.
Twee broedsels mislukten in de eifase. Eén broedsel door onbekende oorzaak (waarschijnlijk
predatie, maar niet zeker) en een ander broedsel waarschijnlijk door onbevruchte eieren om
de simpele reden dat het er geen mannetje in het territorium aanwezig was en er twee
broedende wijfjes in de kast werden aangetroffen.
Er werden 45 jongen geteld. Zoals gebruikelijk sneuvelden er een onbekend aantal in de
nestfase. Hoe groot dit aantal is, is niet bekend.
de kerkuil is de winterdip van twee winters nog niet te boven; er werden 4 broedsels
aangetroffen.
Voor de strenge winter 2009/2010 bungelde het aantal rond de tien broedparen. We mogen
niet verwachten dat we dit niveau in deze korte periode weer op peil hebben.
Sterker nog, ik verwacht dat dit aantal niet snel meer gehaald gaat worden. Dit was m.i. de
absolute bovengrens voor het werkgebied.
Alle broedparen waren succesvol. Er werden in het totaal 18 jongen geteld welke - hoe mooi
zou het wezen - net zoals bij de steenuil, helaas niet allemaal tot uitvliegen kwamen.
Wel kon met zekerheid gezegd worden dat uit alle vier broedsels minimaal één jong het nest
heeft verlaten wat betekend dat alle broedsels succesvol genoemd mogen worden.
De kerkuil was er dit jaar heel erg vroeg bij. Bij twee broedsels waren we amper op tijd om
de jongen uit te zien vliegen, in één geval daarvan waren we zelfs te laat om te ringen en
vlogen de jongen al door de schuur op het moment dat we bij de kast kwamen.
Samengevat; de steenuil is stabiel, de kerkuil herstellende van twee beroerde winters.
Hopelijk zet dit patroon zich voort.

