BROEDSEIZOEN KERKUIL 2016 NVWG DE GRUTTO
Jaarlijks worden er rond de honderdvijftig nestkasten gecontroleerd door vrijwilligers en ringers in ons controlegebied. Het
aantal kasten met een broedsel schommelt hierbij al jaren net iets boven of onder de veertig. Een uitschieter zoals in 2008
met 66 bezette nestkasten is er nadien niet meer geweest. Zeker niet in het teleurstellend seizoen 2015 waarin we – door
het hoge aantal uitgevlogen jongen in het jaar ervoor – wel hadden gehoopt op een flinke stijging van het aantal broedparen.
Maar de afwezigheid van muizen haalde toen een vette streep door de rekening. Door het sterk wisselende weer in het
voorjaar waren er ook het afgelopen voorjaar de nodige twijfels. Het broedseizoen van 2016 overtroefde echter alle
verwachtingen.
Weersomstandigheden:
Een eerste aanzet voor deze kentering was de zachte
winter. Met in De Bilt een gemiddelde temperatuur van 6,3
°C was de winter van 2015-16 de op één na zachtste sinds
het begin van de temperatuurmetingen in 1706. Hierdoor
heeft de overleving van muizen in deze winter – en hiermee
ook voor muizeneters als de kerkuil – kennelijk geen
problemen opgeleverd. Ook de soms sterk wisselende
weercondities in het voorjaar met extreem veel neerslag op
enkele dagen in mei hebben in ons werkgebied geen
invloed gehad op de muizenpopulatie. Verdeeld over ons
gehele werkgebied was de muizenstand goed tot zeer goed
waardoor we nu wel een recordaantal broedsels konden
noteren. Onze ringers, die ook de overige vogelwerkgroepen in Noordoost Twente bedienen, maakten de
afgelopen zomer dan ook overuren.
Broedseizoen 2016:
Bij de eerste steekproefsgewijze controles eind mei bleek al
dat de kasten goed bezet waren, maar ook werd gelijk
duidelijk dat de controles op dat moment nog te vroeg
waren. De kerkuilen zaten nog te broeden of er waren
kleine jongen. De jongen in enkele kasten die wel geringd
konden worden waren tussen de twee en drie weken oud.
Om de broedende kerkuilen niet onnodig te storen werden
verdere controles uitgesteld tot de tweede week van juni.

Kerkuilvrouwtje met kleine jongen en een aantal nog niet uitgekomen
eieren. Tot op een leeftijd van ongeveer 2 weken blijft het vrouwtje bij
de jongen en verlaat zij nauwelijks de nestkast. Zij voert de jongen
met kleine stukjes muis. Het voeren van de jongen is een vaardigheid
wat alleen het vrouwtje machtig is.

Bepaling van de vleugellengte door Johan Drop
Van de jongen in veel broedsels werd de vleugellengte
en het gewicht genoteerd.
Aan de hand van deze gegevens is nauwkeurig de leeftijd
van de jongen en het legbegin te berekenen. Negen
broedparen begonnen eind maart met de eileg met als de
eerste legdatum 21 maart van een broedpaar in Reutum.
Een groot deel van de resterende broedparen – ruim 70 %
– zat in de eerste helft van april op eieren en slechts zeven
broedparen stelden de start van het broedseizoen uit tot
mei. Een onverwachte bonus was een melding van laat
broedsel waarvan de jongen op 3 oktober werden geringd.
De controle van de circa 150 nestkasten is ieder jaar weer
spannend. Hoeveel kasten zijn er bezet en uit hoeveel
jongen bestaat het broedsel. In het afgelopen jaar waren de
controles bepaald geen straf. De bezetting was ongekend
hoog maar ook het aantal jongen was bijzonder groot.
Totaal waren er 71 nestkasten bezet; het hoogste aantal
ooit! Vrijwel alle broedsels waren groot en in maar liefst 50
nestkasten troffen we vijf of meer jongen aan; in drie kasten
zelfs acht jongen. Beide ouders hebben het dan erg druk
om voldoende prooien te vangen. Voor een normale groei
heeft een kerkuilenjong gemiddeld vijf muizen per nacht
nodig. Met acht jongen betekent dat dus veertig muizen per
etmaal alleen al voor de jongen. En de volwassen vogels
moet uiteraard zelf ook nog eten! Door de korte nachten in
de broedperiode is de jaagperiode kort en begint pas rond
23 uur en stopt al om 5 uur. Een hele uitdaging. Samen met
het hoge aantal bezette nestkasten betekent dit dat de
muizenstand in ons hele werkgebied erg goed was het
afgelopen broedseizoen. Van vier broedparen ging het
broedsel door uiteenlopende oorzaken verloren. Hiervan
bracht één broedpaar bij een tweede broedpoging jongen
groot.

Aantal uitgevlogen jongen:
Het aantal uitgevlogen jongen was bijzonder hoog zeker in
vergelijking met 2015, maar ook in vergelijking met voorgaande
jaren. In de grafiek is het gemiddeld aantal jongen van de
laatste 10 jaar weergegeven.
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Het gemiddelde van 4,6 uitgevlogen jong per gestart broedsel
is boven het langjarig gemiddelde en lag iets onder de twee
recordjaren van 2007 en 2014. Uit de 72 broedsels totaal
vlogen totaal 326 jongen uit.
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Broedparenverloop:
Het gebied waar we als vereniging de nestkasten
controleren omvat een groot deel van de gemeentes
Tubbergen en Dinkelland, evenals enkele delen van de
omringende gemeentes. Zoals te zien in de grafiek daalde
het aantal broedparen vanaf de jaren negentig met als
dieptepunt het muizenarme jaar 1997. Herstel volgde rond
en na de eeuwwisseling toen we in onze regio weer jaarlijks
30 geregistreerde broedgevallen konden noteren.
Langzamerhand liep het aantal broedgevallen op tot en met
2008. In 2014 hadden we een gemiddeld aantal
broedparen maar wel met een record aantal uitgevlogen

broedseizoen 2015 – door een zeer slecht muizenjaar –
niet actief zijn geweest en het afgelopen jaar een
inhaalslag hebben gemaakt. Het kerkuilenjaar 2016 was
dan ook een topjaar wat betreft het aantal broedparen.
Nooit eerder waren er 71 geregistreerde eerste
broedpogingen in ons werkgebied. Op moment van
schrijven ligt er een laagje sneeuw met lichte vorst. Voor de
kerkuil is het te hopen dat het geen strenge winter wordt in
combinatie met veel sneeuw zoals in 2011 want dan zien
we dat de kerkuilenpopulatie door uitval van broedparen
weer sterk terug zal lopen.

jongen. Wellicht dat veel van deze jongen in het
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Bovenstaande grafiek met het aantal broedparen geeft aan dat de omstandigheden per broedseizoen sterk wisselen.
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Bij het gros van de jongen lag het gewicht boven en soms zelfs
ver boven de norm. Slechts in enkele nesten was een klein deel
van de jongen laag in gewicht waarbij het dan vaak de kleinste
jongen betrof. Een tijdelijke weersverslechtering kan zomaar
zorgen voor stagnatie in het voedselaanbod, vooral regenachtig
en winderig weer bemoeilijkt het jagen voor de kerkuil.
Voornamelijk de hongerige kroost van grote broedsels wordt dan
niet voldoende gevoerd waarbij dan vooral de kleine jongen in
het nadeel zijn. Ook kunnen jongen op voedermomenten dan
elkaar verdringen bij de invliegopening. Hierdoor lopen ze het
risico naar beneden te kukelen en in sommige gevallen via de
zolder op de begane grond te belanden. Met als gevolg dat ze
niet meer worden gevoerd. Dit was op enkele broedlocaties ook
het geval. Een voorbeeld is het hiernaast afgebeelde jong dat
sterk vermagerd werd aangetroffen op een tractor.

Verspreiding in Twente.
De kerkuil komt verspreidt voor over geheel Twente.
De hoogste dichtheden van de kerkuil worden aangetroffen in
Noordoost Twente. Met name ons werkgebied herbergt een
grote populatie kerkuilen met de hoogste aantallen in de
gemeentes Tubbergen en Dinkelland. De laagste aantallen
komen voor in de stedenband Enschede, Hengelo en Almelo.
In het afgelopen jaar - met een uitzonderlijke hoge bezetting werden de hoogste dichtheden bereikt rondom Geesteren en
Tubbergen met 13 broedparen per atlasblok van 5 x 5 km.
Hoge dichtheden met 9 tot 12 broedparen per atlasblok
kwamen voor in de lijn Albergen, Weerselo en Rossum.
Dichtheden van 6 tot 8 broedparen waren er rondom
Ootmarsum, Vasse, Denekamp, Saasveld en rond Bentelo en
Hengevelde. In muizenrijke omstandigheden kunnen
kerkuilen genoeg hebben aan een leefgebied van 500 meter
rond de broedplaats (circa 75 ha). Op het kaartje hiernaast is
het aantal territoria per atlasblok weergegeven van 2016.
Bijzondere broedgevallen:
Kerkuilen in RK Kerk Vasse
De naam kerkuil heeft hij gekregen omdat
hij in het verleden een geschikte
broedplaats vond in kerken. Daar konden
ze via de galmgaten naar binnen. Helaas
zijn deze bij bijna alle kerken
dichtgemaakt, omdat men veel last had
van kraaiachtigen en duiven. Maar ook
omdat men angst had voor overlast van
vleermuizen, want kerkzolders en
kerktorens zijn ook heel geschikt als
zomerverblijf voor vleermuizen. Het gevolg
was dat de kerkuil noodgedwongen de
kerk moest ontvluchten. Op deze manier
heeft de “ontkerkelijking” ook toegeslagen
onder de kerkuilen en moesten ze hun heil
elders zoeken.
Echter niet in de H.H. Joseph- en
Pancratius kerk van Vasse. Hier werd,
Gastvrij onderdak voor de kerkuil in de
` RK Kerk van Vasse

Twee van de zeven jongen tegen een
achtergrond van de kerkramen

Reacties en info:
secretariaat@nvwgdegrutto.nl

Drama bij kerkuilen Baasdam.
Op 10 september kwam er een
melding van Gerard Bossink dat in een
schuur op het Landgoed Baasdam
twee dode kerkuilen waren gevonden
en beide kerkuilen bleken geringd.
Wat was er gebeurd? In de uilenkast,
opgehangen op de zolder van deze
schuur, broedde afgelopen jaar voor
het eerst sinds jaren een
kerkuilenpaar. Resultaat vijf jongen
welke op een leeftijd van rond de zes
weken werden geringd. Tijdens
vliegoefeningen op de zolder belandde
een van deze jongen, via een smalle
opening op de begane grond en wist
niet de weg terug te vinden naar de
zolderverdieping. Kennelijk op
signalen afgaand van het jong kwam

achter een dakkapel op de zolder van de
RK Kerk, een kerkuilkast geplaatst.
Afgelopen jaar hebben kerkuilen hier een
prachtig nest met zeven jongen
grootgebracht! Henk Paalhaar verzorgt en
controleert de kasten in het gebied
rondom Vasse en zodoende kon - in
overleg met het kerkbestuur – ringer
Johan Drop alle zeven jongen op 2 juni
van een ring voorzien. Een unicum, zeker
voor de ringer. Voor zover bekend, is de
RK Kerk in Vasse de enige kerk in Twente

ook pa-uil naar beneden en ook hij
wist niet terug te komen naar de
zolderverdieping. De begane grond
van de schuur was in zijn geheel

waar de kerkuilen hun naam waarmaken
en er een gastvrij onderdak vinden

jammer dat hij de zorg voor zijn eerste
broedsel met de dood moest bekopen.

afgesloten waardoor de kerkuilen ook
niet naar buiten konden en beide
vogels de hongerdood zijn gestorven.
Uit ringgegevens bleek dat het
mannetje in 2015 als nestjong was
geringd op het erf van de familie
Lenferink in Fleringen. Bijzonder

