Verslag Roofvogels- en Uilennestkasten 2014
Kerkuil.
Er zijn ons 14 plekken bekend waar nestkasten voor Kerkuilen hangen in ons werkgebied.
Het gros daarvan wordt gecontroleerd door Ralf Bovee uit Sevenum die tevens coördinator is
voor Noord-Limburg van de Kerkuilenwerkgroep Nederland. Dit is historisch zo gegroeid,
nadat verschillende nestkasten die gemaakt zijn in de tijd van Strix Aluco gedurende enkele
jaren niet werden gecontroleerd. In deze nestkasten zijn drie broedsels geconstateerd, waar in
totaal 17 jongen zijn uitgevlogen. Op een plek zat een koppel dat om een of andere reden niet
tot broeden is gekomen. Een Kerkuilenkast werd afgelopen jaar bewoond door een Bosuil.
Steenuil.
Wat betreft de Steenuil, zijn ons
op dit moment 16 locaties
bekend waar nestkasten hangen.
In 2014 zijn daar 7 locaties
bijgekomen in het kader van het
buitengebiedproject ism de
gemeente Venlo. In 3 nestkasten
hebben ook daadwerkelijk
Steenuilen gebroed, die ook
gedeeltelijk geringd zijn
geworden. Hiernaast een foto
van het ringen van een
Steenuilenjong.
Bosuil.
Voor de Bosuil zijn er 7 locaties bekend waar nestkasten hangen. Er hebben geen Bosuilen in
de nestkasten voor de Bosuil gebroed, wel is een Kerkuilennestkast bewoond door een Bosuil.
De meeste nestkasten worden wel geregeld als schuilplaats gebruikt. Wel broedde de
Holenduif in verschillende kasten.
Torenvalk.
Nestkasten voor de Torenvalk weten we op 5 plekken. Twee van
die nestkasten waren in 2014 bewoond door de Torenvalken. Het
afgelopen voorjaar zij er op twee locaties nieuwe nestkasten
geplaatst, waar geregeld Torenvalken worden waargenomen.
Dit geeft goede hoop voor het volgende seizoen.
Slechtvalk.
Het succesverhaal van de bak die enkele leden van onze
vogelwerkgroep begin dit jaar hebben geïnstalleerd op de toren
van de St Martinuskerk te Venlo was afgelopen jaar te volgen via
onze website.

De beelden van de camera waren online te volgen. Hierboven een foto van een jonge
Slechtvalk net na het ringen. Er werden 3 jongen geringd.

Theo Lommen.

