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. onlangs hebben Vlra van de Yoort en lk een 6root d.eel van de kerkullenkas-t"l. ln-de Kenpen gekontroleerd.. De resultaten wiJzen in de rlchtÍng van eennattg broedselzoen. op verschl_llende plaatsen waren weI oude ullen aanwez16maar Seen eÍeren .of Jon8en. Daarnaast waren er ln zes kasten wel jongei
aanwezig, rnaar het totaal van twaalf Jon6en levert een 6emiddeld aantal Jongenvan slechts twee per (geslaagd) broedgevà1.

lsa het zeer 6oede kerkuilenJaar Isgo ts d.e stand. vorlg Jaar fllnk afgeno-nen en hlJ heeft zlch, zo lrJkt het, dlt Jaar nog ntet heràterd.TlJdens de-rondgan8 langs de kasten kond.en twee 6erlngde volwassen ulrenworden gekontroleerd. Het Éetrof ln belde 6eva11en iogetà dle ln 1g9o a1snestJon6 werden gerlngd. De eerste, een nanietJe arronËttg ult casteren, zat1n Hooge }Ílerde ln de kast net een ongerlngd vrouwtJe en vler eieren die nlet
i::i-::::oed werden. De tweede, nogéltJk ook een mannetJe, was afkonstlg uttKlernoven en za| nu rnet drle Jongen in Oerle.

Yan de 52 Jon8e Kerkulten die lk ln 1990 rlngde, zlJn er nu 6 terugnel-dlngen van ultgevlogen uilen. van d.1e 8 bleven àr 4 tn àe Kernpen of direkteoqgevlngl naast de twee hlerboven genoerode, dle trouwens de enlge r"u"nàteruggenelde zlJn, glng er een van Rlethoven naar vesterhoven en een van Lageillerde naar Hllvarenbeek. De andere 4 sneuvelden op 6rotere afstand: 52, 99,253 en 279 km.
illsschlen ls het b1J de Kerkuilen ook zo dat nannetJes zlch op kortereafstand van de geboorteplaats vestlgen dan vrouwtJes. De tweedeling in vlerdlchtblJ en vler veraf, 1lJkt zoletà te suggereren. (Zie ook ,,Voor U 6e1ezen,,ln dlt numner. ) In de llteratuur kon Ík é; nlets over vlnden. Dat heeftwaarschlJnliJk te rnaken net het felt dat de geslachteu noeiltJk zLJn teonderschelden' In de broedtlJd ls het vrouwtJe op 6rond van de aanwezigheidvan een broedvlek te herkennen. Daarna is er narw*1ijks onderscheld..
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