
Verslag 2010 Uilenwerkgroep Zutphen ‘de Oelenwappers’

Steenuiltje

We zijn het jaar 2010 in maart begonnen met een geluidscontrole. Op 15 plekken kregen we 
antwoord op het geluid van de steenuil op onze cd. Ook kregen we een paar keer antwoord 
van een bosuil. In het voorjaar hebben we de kasten gecontroleerd. Dit jaar hadden we in het 
gebied tussen Zutphen, Wichmond en Vorden in totaal 29 steenuilkasten, 10 kerkuilkasten en 
6 torenvalkkasten. De steenuilkasten hebben we allemaal gecontroleerd. Van de 10 
kerkuilkasten hebben we er vier niet bezocht. Bij een aantal hebben we wel telefonisch 
contact gehad met de eigenaren. Drie torenvalkkasten hebben we niet bezocht, o.a. omdat ze 
met onze ladder niet te bereiken zijn.

In oktober en november hebben we de kasten schoongemaakt. Sommige hebben we op een 
andere plek opgehangen en sommige hebben we gerepareerd. Bovendien hebben we onze 
eerste bosuilkast opgehangen. Dus volgend jaar kans op een nieuwe soort!

Vanaf 2010 ressorteert de uilenwerkgroep onder de Vogelwerkgroep Zutphen en omstreken. 
Ook hebben we ons aangesloten bij Stone, het steenuiloverleg Nederland. We timmeren dus 
flink aan de weg! In 2011 zullen we een aantal kasten erbij te beheren krijgen, omdat de heer 
Beersma uit Doesburg niet meer in staat is de door hem geplaatste uilenkasten te beheren. Hij 
beheerde in en grenzend aan ons werkgebied een aantal steenuilenkasten. Als er in de 
vogelwerkgroep leden zijn die belangstelling hebben om in onze groep mee te werken, 
kunnen zij zich aanmelden bij goenjansen@gmail.com.

Steenuil
In totaal hadden we acht steenuilbroedsels, waar we in totaal 23 jongen hebben geringd. Bij 
een door ons in 2009 geplaatste kast heeft een steenuilpaartje het twee maal geprobeerd.



De eerste keer hadden we een broedsel van vijf eieren. Kennelijk is dat legsel verloren 
gegaan, want toen we ruim een maand later de jongen wilden ringen zat hetzelfde vrouwtje op
vier (nieuwe) eieren. Enkele weken later hebben we vier jongen geringd. Bij de controle in het
najaar vertelde de eigenaar dat ze de jongen nooit hebben zien vliegen. Jammer. 
Waarschijnlijk is het nest gepredeerd.

Kerkuil en torenvalk
Bij de kerkuilen hadden we twee broedsels met twee maal vier jongen. Bij de torenvalken 
hadden we ook twee broedsels: één met vijf jongen; het andere nest bleek helaas verdwenen 
toen we kwamen ringen.

Al met al hebben we na de koude winter toch aardig wat jongen kunnen ringen. We gaan er 
vanuit dat een behoorlijk aantal jongen het wel heeft gered.
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Overzicht van nestkasten en broedresultaten in 2009 en 2010.

Steenuilenkasten
1-jan  nieuwe     jongen jongen adult

  jaar aantal locatie slaappl. broedsel eieren jongen geringd uitgevlogen geringd
2009 17 12 4 7 22 19 19 19 2
2010 29 3 3 8 29 23 23 23 3
2011 32

Kerkuilenkasten
1-jan  nieuwe     jongen jongen adult

  jaar aantal locatie slaappl. broedsel eieren jongen geringd uitgevlogen geringd
2009 5 1 3 0 0 0 0 0 0
2010 6 4 1 2 9 8 8 8 0
2011 10

Torenvalkkasten
1-jan  nieuwe     jongen jongen adult

  jaar aantal locatie slaappl. broedsel eieren jongen geringd uitgevlogen geringd

2009 5 1
niet

bekend
3 10 10 10 10 0

2010 6   2 9 9 5 5 0
2011 6

Bosuilenkasten
1-jan  nieuwe     jongen jongen adult

  jaar aantal locatie slaappl. broedsel eieren jongen geringd uitgevlogen geringd
2010  2        
2011 2        


