Verslag van het broedseizoen 2014 van de Kerkuil in de regio midden Brabant.

In 2013 zijn Bart van Beerendonk en
Nico Hilgers begonnen om in dit
gebied weer zicht te krijgen wat er
voor de Kerkuilen aan
broedgelegenheid is.
Nu , na twee seizoenen, hebben we
inmiddels zo’n 28 kasten onder
controle.
2013 was een heel slecht jaar voor de
kerkuil , niet alleen in ons gebied
maar in het hele land.

2014 daarentegen was meteen geweldig!
Uit andere delen van Brabant hoorden we al vroeg in het jaar dat de Kerkuilen al jongen hadden. Dus
toen wij in mei en juni onze controles deden, bleek al snel dat er meerdere broedgevallen waren en
vooral dat de legsels ook groot waren.
Normaal kun je zeggen dat als er 3 of 4 jongen zijn , dat er sprake is van een behoorlijk aantal.
Nu kwamen we legsels van wel 7 en een enkel geval 8 jongen tegen. Dat betekent natuurlijk dat er
heel veel voedsel aanbod was (een erg goed muizenjaar) én dat de winter erg zacht was geweest.
Uiteindelijk hadden wij op 7 plaatsen broedgevallen, maar dat niet alleen: op twee van die plaatsen
werd later in de zomer voor een
tweede keer gebroed.
Alles bij elkaar vlogen er zo’n 46
jongen uit. Dat is ruim 5 jongen per
broedgeval.

Natuurlijk zijn er ook van die jongen nog wel een aantal
gesneuveld, want met name in de tijd dat de jongen uitvliegen
zijn ze erg kwetsbaar. Van twee jongen weten we zeker dat ze
het niet overleefd hebben . Die vonden we in het najaar nog
terug in een kast.
Al met al een geweldig jaar voor de Kerkuil. We kijken al weer uit
naar het volgend jaar en hopen op net zoveel succes!
Het najaar en de winter gebruiken we om kasten schoon te
maken, te repareren of vervangen waar nodig en dus zijn we al
weer bij jullie geweest of komen we in een van de komende
weken nog aan.
Ook gaan we op nog minstens twee nieuwe plekken een kast plaatsen, zodat we straks in de regio
midden Brabant 30 kasten hebben hangen.

Vriendelijke groeten van Bart en Nico en tot ziens.

