Verslag nestkasten Roofvogels en Uilen 2015.
Kerkuil.
Van de 14 locaties Kerkuilennestkasten die bij ons bekend zijn, zijn dit jaar de meesten ook
weer gecontroleerd door Ralf Bovee uit Sevenum, 2 locaties controleren we zelf.
Een nestkast voor de Kerkuil was weer bezet door een Bosuil. Op twee andere locaties zaten
daadwerkelijk Kerkuilen die in totaal vijf jongen hebben grootgebracht.
Steenuil.
Het aantal Steenuilennestkasten is in 2015 weer toegenomen. We kijken 18 nestkasten na op
broedgevallen. Zes van die nestkasten worden door Steenuilen als broedkast gebruikt.
In 2015 zijn er 12 jonge Steenuilen uitgevlogen. 2 eieren werden niet uitgebroed of zijn niet
bevrucht geworden. 8 jonge Steenuilen en 5 oude Steenuilen konden geringd worden.
Andere bewoners van de Steenuilennestkasten waren Spreeuw en Pimpelmees.
Bosuil.
Voor de Bosuil zijn er 8 locaties bekend waar nestkasten hangen. In een nestkast heeft een
koppeltje Bosuilen dit jaar een broedpoging gedaan. Er werden vier eieren gelegd maar die
zijn niet uitgebroed. Ook werd net als vorig jaar een Kerkuilennestkast bewoond door een
Bosuil. Die uilskuikens konden niet geringd worden.
De meeste nestkasten worden wel geregeld als schuilplaats gebruikt. Wel broedden er weer
Holenduiven in verschillende kasten.
Torenvalk.
Voor de Torenvalk controleren we 9 locaties. Vier locaties werden bewoond door
Torenvalken en op drie locaties zijn in totaal 11 jonge Torenvalken uitgevlogen, waarvan 7
pullen geringd konden worden. Een locaties werd op een andere manier verstoord. Hier onder
foto van een jonge Torenvalk na het ringen en van de nestkastencontrole

Slechtvalk.
De Slechtvalk in de toren van de St. Martinuskerk was dit jaar niet zo succesvol als vorig jaar:

Op 20 maart werden er voor het eerst twee Slechtvalken gezien bij de nestbak. 26 maart lag er
een ei in de bak, maar kort daarna werd alleen het mannetje nog maar gezien. Het vrouwtje
leek van de aarde verdwenen. Het reeds gelegde ei werd ook niet vast bebroed.
30 maart werd er weer een vrouwtje gezien,
vermoedelijk een ander vrouwtje dan die het
ei in de nestbak had gelegd. Het was geen 1
aprilgrap, maar op 1 april lag er ineens een
tweede ei in de bak.
Vermoedelijk was het tweede vrouwtje een
jonge vogel, er werd nog steeds niet vast
gebroed.
Het eerste ei verdween en het tweede ei was
op 26 april kapot. Op 1 mei werd het
overgebleven ei een endje verlegd en een paar
dagen later was dat ei ook verdwenen.
Geen jonge Slechtvalken van de St
Martinuskerk in 2015. Jammer!!
Namens de vogelwerkgroep,
Theo Lommen

