Verslag nestkasten Roofvogels en Uilen 2016.
Kerkuil
Op 14 plekken in ons IVN-gebied weten wij nestkasten voor de Kerkuil. Zes locaties worden
gecontroleerd door Ralf Bovee uit Sevenum. Dit is historisch zo gegroeid omdat wijzelf een
tijdje niet erg actief waren in het controleren van de nestkasten.
In drie van deze locaties hebben Kerkuilen gebroed, waarvan twee broedsels succesvol waren.
Eenmaal drie pullen en eenmaal vier pullen. Op een derde locatie werden twee niet
uitgekomen eieren gevonden. Een vierde kerkuilenkast wordt al enkele jaren bezet door een
Bosuil. Op de andere locaties werd geen activiteiten van Kerkuilen geconstateerd.
Steenuil
Het aantal locaties waar nestkasten voor de Steenuil hangen groeit ieder jaar. Op 21 locaties
weten wij Steenuilen nestkasten te hangen en ook voor 2017 wordt er weer uitbreiding
verwacht. Net als vorig jaar werden er weer zes nestkasten door Steenuilen bezet.
In totaal zijn er 13 jonge Steenuilen uitgevlogen, waarvan we er 7 hebben kunnen ringen.
Vaak worden er in de kasten ook oudere vogels aangetroffen die door ons eerder al geringd
zijn. Op een locatie vonden we bij de tweede controle net als vorig jaar twee onbevruchte
eieren. We vermoeden dat het hierbij om een single vrouwtje gaat dat vlak in de buurt van een
ander paar Steenuilen zit.
Andere bewoners van de Steenuilenkasten waren ook dit jaar weer enkele Spreeuwen en in
een kast troffen we een Wespenkolonie aan.
Bosuil
Het aantal locaties Bosuilennestkasten bij ons bekend blijft acht. We
willen dit aantal ook niet uitbreiden, mede omdat de Bosuil als
predator geldt voor de Ransuil. In drie van deze nestkasten hebben
het afgelopen jaar Bosuilen gebroed. Er zijn negen jonge Bosuilen
uitgevlogen, waarvan we er geen van hebben kunnen ringen.
De andere nestkasten worden wel geregeld als roestplek gebruikt.
Andere bewoners van deze nestkasten waren ook afgelopen jaar
weer enkele Holenduiven.
Torenvalk
Voor deze soort weten we 14 locaties. Dit
zijn er een paar meer dan vorig jaar, wat
komt omdat er in het Ven een aantal al
bestaande locaties nu ook door ons in de
gaten worden gehouden.
Zeven van deze nestkasten worden bezet
door Torenvalken. In zes van deze nestkasten
hebben we in totaal 17 jonge Torenvalken
aangetroffen waarvan we er 12 hebben
kunnen ringen. De nestkast op de zevende locatie die bezet was afgelopen jaar is zo hoog
bevestigd op een paal dat wij het onverantwoord vonden om die kast te inspecteren.

Slechtvalk
De Slechtvalk in de toren van de St. Martinuskerk heeft afgelopen jaar succesvol gebroed.
Drie jonge Slechtvalken werden geringd en zijn ook uitgevlogen. Zoals jullie misschien wel
weten zijn beelden van de broedkist Life te volgen op www.slechtvalkvenlo.nl en ook onder
in de ingang van de kerk hangt
een scherm waarop de
verrichtingen van de
Slechtvalken te zien zijn.
Henny Martens laat binnenkort
een keer foto’s zien van de
Slechtvalken op een
ledenavond.
Namens de vogelwerkgroep,
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