Werkgroep roofvogels en uilen
Resultaten 2017
Sommige gewoontes, tradities zo u wilt, zijn gewoon goed. Zo ook het beginnen met het bedanken
van de controleurs van de Werkgroep roofvogels en uilen. Zonder hun inzet kan ik dit overzicht niet
maken!
Op het moment van afronden van dit verslag is het seizoen 2018 al weer begonnen. ‘Mijn’ Havik in het
Carstenbos zit al weer te broeden. Op een nieuw nest omdat nijlganzen het oude nest in bezit hebben
genomen. Boven het bos cirkelen twee ‘miauwende’ buizerds. Hun nest heb ik nog niet kunnen
vinden. De eerste controleronde van de steenuilen hebben Mark en ik al weer achter de rug.
Terug naar de resultaten van vorig jaar die u nog tegoed hebt van ons.
Havik
Dit jaar alle bekende nesten van de Havik in de boswachterij Staphorst twee keer bezocht (mei en
juni). In totaal bleken drie nesten bezet door een Havik. Slechts bij één nest is met zekerheid
vastgesteld dat er 1 jong is uitgevlogen. Van de andere twee nesten is het broedsucces onduidelijk.
Op mijn eigen nestkastroute in het Carstenbos was de Havik wederom succesvol. Op 19 juni trof ik
drie takkelingen aan op het nest.
Buizerd
In de boswachterij Staphorst waren zeven bij ons bekende nesten bezet door een Buizerd.
Op één nest hebben we 2 jongend jongen waargenomen. Van de overige nesten hebben wij het
broedsucces niet vast kunnen stellen.
Boomvalk
Na jarenlange afwezigheid, althans in al die jaren is door ons geen broedgeval vastgesteld, heeft
Ruud Jonker van Staatsbosbeheer in de broedtijd een alarmerende Boomvalk op de Kievitshaar
waargenomen! Het nest werd niet gevonden.
Torenvalk
In ons onderzoeksgebied hingen het afgelopen jaar 38 kasten en 42 melkbussen. In totaal werden 15
nestplaatsen bezet, waarvan 6 kasten (16% bezetting) en 10 melkbussen(24% bezetting). Er waren
10 succesvolle broedsels. Vijf broedsels zijn mislukt (1 in de eieren fase en 4 in de jongen fase).
Het aantal uitgevlogen jongen per succesvol broedsel bedroeg 4,5 (N=10), nagenoeg gelijk aan het
langjarig gemiddelde over de jaren 1989-2017 (N=579, spreiding 3,0 tot 5,3).
In totaal werden 35 jonge torenvalken geringd (vorig jaar 44). Van één nest konden de vier jongen niet
geringd worden omdat de nestpaal niet betrouwbaar was.
Bosuil
In de boswachterij Staphorst hangen 5 nestkasten voor de Bosuil. Hiervan waren er dit jaar 2 bezet. In
ene kast werden op 27 april 5 jonge bosuilen geringd en in de ander kast werd op dezelfde datum 1
jong geringd.
Steenuil
Jonge steenuilen
(foto familie Schuurman Nieuwleusen)
We hadden het afgelopen jaar 107 kasten voor de Steenuil
in ons gebied hangen. In totaal werden 39 kasten (36%)
bezet door een Steenuil.
Van de 39 broedsels in een kast waren er 29 succesvol
(=minimaal 1 uitgevlogen jong). Negen broedsels waren
niet succesvol, 8 hiervan mislukten in de ei fase en 1 in de
jongen fase.

Van 1 broedsel in een nestkast is het broedsucces onduidelijk. In enkel gevallen was er duidelijk
sprake van predatie door een marter (duidelijke gaatjes in de achtergebleven eieren of een jong met
een afgebeten kop).
Het gemiddeld aantal eieren per succesvol broedsel bedroeg 3,2. Het gemiddeld aantal uitgevlogen
jongen per succesvol broedsel bedroeg 3,4, iets boven het langjarig gemiddelde vanaf 1989 (3,1) van
in totaal 383 broedsels. Het gemiddeld aantal uitgevlogen jongen per gestart legsel bedroeg 2,5.
In totaal werden 86 jonge steenuilen geringd (vorig jaar 77). Bij controle van de kasten bleken een
aantal adulte vogels te zijn geringd. Daarover in een volgend artikel iets meer informatie.
Kerkuil

Mark Meulman is heel populair!
(foto’s Arnold Lassche)
Het afgelopen jaar werden van deze soort 80 kasten gecontroleerd. Hiervan waren er 29 (36%) bezet.
In totaal waren 29 broedsels succesvol (minimaal 1 uitgevlogen jong).
Daarnaast waren er 2 tweede broedsels met elk 4 eieren. Van het ene broedsel vlogen ook
daadwerkelijk 4 jongen, van het andere broedsel slechts 1 jong. Opvallend is wel dat beide tweede
broedsel zich bevinden in de Olde Maten. Kennelijk is hier het voedselaanbod toereikend.
Het gemiddeld aantal uitgevlogen jongen per succesvol eerste broedsel bedroeg 4,1 (N=29).
Ten opzichte van vorig jaar waren de broedresultaten iets beter (2016 was dit 3,7).
Een terugblik in de cijfers van de afgelopen jaren levert het volgende op. Het langjarig gemiddelde van
het aantal uitgevlogen jongen per succesvol broedsel in de periode 1988-2017 bedraagt 3,8 (N=418).
Het broedsucces van het afgelopen jaar zit dus iets boven dit langjarig gemiddelde.
Voor de topjaren 1993, 2007 en 2014 bedroeg het gemiddelde aantal uitgevlogen jongen per
succesvol broedsel 5,2.
Over het gemiddelde aantal eieren per gestart of succesvol broedsel valt niet iets met enige
betrouwbaarheid te zeggen. Dat komt omdat uit voorzorg zoveel mogelijk in de jongen fase wordt
gecontroleerd.
In totaal zijn 120 jonge kerkuilen van de eerste broedsels geringd (vorig jaar waren dat er 93).
Van de in totaal 133 jongen uit de eerste broedsels vlogen er 123 uit, de andere 10 jongen zijn in de
kast gestorven. Van de tweede broedsels werden alle 5 jongen geringd.
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Tabel 1 Samenvatting van de resultaten van Steenuil, Kerkuil, Bosuil en Torenvalk (2017)
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