Overzicht 2017
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 nestkasten voor o.a. steenuil, kerkuil, bosuil en
torenvalk. Wij vonden het de hoogste tijd om iedereen te informeren over afgelopen seizoen (2017).
De winterperiode
Alle nestkasten worden door de werkgroep zelf gemaakt. De afgelopen winter zijn we dan ook druk
geweest met het maken hiervan. Dit is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Jaap van
Duijn vogelfonds en een subsidie van de provincie Utrecht (Beleef en Bewonder). De winterperiode is
verder gebruikt om nestkasten schoon te maken en de nestkasten te controleren op aanwezigheid
van adulte vogels in het kader van onze RAS-projecten.
Het broedseizoen
De resultaten van de broedsels liepen erg uiteen. Het was een redelijk jaar voor de torenvalken en
steenuilen en een goed jaar voor de kerkuilen. In april zijn we begonnen met de controle van de
bosuilenkasten. In totaal zijn we twee legsels tegengekomen, waarvan één in een nestkast en de
ander in een holle boom. Dit resulteerde in vier uitgevlogen jongen. Eind april zijn we op pad gegaan
om de steenuilenkasten te controleren. In totaal waren er elf legsels, waarvan er twee mislukt zijn. Er
zijn in totaal 24 jongen uitgevlogen. Eind mei konden de eerste jonge kerkuilen geringd worden. Op
13 september zijn de laatste geringd dit betrof een tweede legsel, toevallig was dit op hetzelfde
adres. In totaal zijn er 100 jongen uitgevlogen. In de tussentijd zijn ook alle torenvalkkasten
gecontroleerd. Van de 50 kasten waren er 23 bezet, en zijn er 92 jongen uitgevlogen.
Kleurringproject torenvalk
Wij proberen alle pullen en adulten te ringen die we tegenkomen in onze nestkasten. Dit doen we
om de verspreiding en overleving te kunnen bepalen. Sinds afgelopen jaar krijgen de torenvalken
naast een metalen ring ook een kleurring om de kans op terugmelding te vergroten. Dit
kleurringproject doen we in samenwerking met VRS De Haar. De afgelopen jaren hebben we slechts
één terugmelding gekregen van een door ons geringde torenvalk. Door het gebruik van de
kleurringen is het aantal terugmeldingen flink gestegen. In plaats van één terugmelding in jaren zijn
er nu al dertien terugmeldingen in nog geen jaar tijd. Inclusief de bezette nestkasten in Kockengen
zijn er 142 torenvalken geringd.

Figuur 1:Een gekleurringde torenvalk geringd als pul in
Kockengen en afgelezen in het Oudeland van Strijen.
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