Overzicht 2018
Hierbij voor de 2de keer een jaaroverzicht van de Nestkasten Werkgroep Woerden. Onderdeel van de
Natuurgroep Kockengen. Sinds 2012 zijn wij actief met het plaatsen en controleren van nestkasten in
Woerden en omgeving. Ons werkgebied breidt zich nog steeds uit en bestrijkt grote delen van het
Utrechtse gedeelte van het Groene Hart. Inmiddels beheren wij ongeveer 250-300 nestkasten voor
o.a. steenuil, kerkuil, bosuil en torenvalk.
De winterperiode
De afgelopen winterperiode is gebruikt om de
kastenvoorraad weer op peil te brengen. Verder zijn
we erg actief op pad geweest met onze klapvallen.
Hier proberen we de adulte torenvalken mee te
vangen om daarna van 2 ringen te voorzien. 1
metalen ring van het Vogeltrekstation Arnhem en
een lime kleurring voorzien van 3 zwarte letters.
Zodat deze torenvalken dan kunnen worden
afgelezen zonder ze te hoeven vangen. Dit levert ons
veel meer informatie op over de leeftijd en dispersie
van deze gekleurringde torenvalken als ze door
aflezers gemeld worden. De klapvallen en een aantal Go pro’s hebben we kunnen aanschaffen na
een aantal donaties van de provincie Utrecht in het kader van de voucher regeling “Beleef en
Bewonder”.
In het nieuws
Als tegenprestatie van de donaties van “Beleef en Bewonder” ( Natuur en Milieu federatie Utrecht )
hebben we wat mensen van de provincie Utrecht een ochtend mee op pad genomen om te
demonstreren wat we allemaal met de aangeschafte spullen doen. Tevens is er een nieuw
promotiefilmpje gemaakt voor de nieuwe regeling die in 2019 van start gaat. Ook leuk om te
vermelden is dat een uitzending van Natuurlijk Zoey gewijd is aan de torenvalken in de provincie
Utrecht. Daarom is Eddy Zoey een middag met ons mee op pad geweest met de klapvallen.
Het broedseizoen
Dit jaar was om maar netjes te zeggen niet heel best. Het koude voorjaar en de warme zomer had
grote invloed op alle uilen en roofvogels. Het zorgde voor weinig muizen en hele hete nestkasten.
Hierdoor waren veel legsels klein of zijn uiteindelijk mislukt. In de 65 nestkasten voor torenvalk
waren 39 broedsels waarvan er 7 zijn mislukt. Uiteindelijk zijn er 126 jongen uitgevlogen. Wat wel erg
opviel was dat er meer torenvalken gebruik maakte van kerk- of bosuilenkasten (5). In de 87
kerkuilen kasten hadden we 21 legsels waarvan 8 mislukt en in totaal 47 uitgevlogen jongen. In de
100 steenuilen kasten hadden we 11 legsels waarvan 1 mislukt en in totaal 35 uitgevlogen jongen. In
2 bezette bosuil kasten hadden we 6 uitgevlogen jongen. ( laatste legsel van 4 jongen nog geringd op
25 Mei ).

