
1.989 EEN NOG BETER

1n november 1989 verscheen het
verslag over lSBg van het
Kerkui lenoverleg Noord-Brabant
van de hand van Ger van den
Oetelaar, Met het herstel van
de kerkuilenstand neemt ook
het aantal werkgroepen wat
nestkasten voor deze vogels
ophangt nog toe. Er zijn nu
500 nestkasten geplaatst,
waarvan eenvljfde 1n het afge-
lopen Jaar. Dat lijkt voorlo-
pig wel voldoende. Het gaat
we1 goed met de Kerkuil rnaar
voordat aI die kasten bezet
zijn dat za7 nog wel even
duren.
Hoe goed het gaat mag blijken
uit het aantaL broedparen van-
af 1986 tot en met 1989: 35,
50, 71 en 1-O4. Dit laatste
getal werd clp de vergaderlng
van het Kerkuilenoverleg a1
weer met enkele nagekomen
broedparen verhoogd. Dat bete-
kent dus dat de broedpopulatie
van de Kerkull in vler Jaar
tiid verdrievoudigd is. Dat
geldt ook voor het werkgebied
van onze vogelwerkgroep. Daar-
voor 11ggen de ci"jfers zr:: 9,
8, LB er 27,
Er werden 1n L989 gëen tweede
broedsels vastgesteld tegen 1-1-

in 1-988. Het aaatal eieren per
broedsel was met 4,4 nog iets
hoger dan in 1-988 met 4,2. Ook
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het aantal uitgevlo6en jclngerr
per lrroedsel was wat hoger nl.
3,3 tegen 3,2.
De uilen zijn redeliJk honk-
vast. Een nieuw bezette broed-
plaats wordt 1n 66% van de
gevallen or:k het volgende jaar
gebrulkt. En een twee jaar
gebrulkte plaats in 75% van de
geval 1en.
Als een van de oorzaken van
het opmerkelijke herstel van
de populatie nsemt het verslag
de afname van de invloed van
persisteate pesticiden. De
'drlns' en DDT komen steeds
minder in de voedselketen te-
recht waardoor de Kerkuil er
geerr nadelige gevolgen meer
varr ondervindt. Een andere
oorzaak is de toename van
geschikte broedgelegenheden en
de controle ervan. A1s de
Kerkuil steeds meer overstapt
van onbekende'natuurlijke'
broedplaatsen naar eerr gectln-
troleerde kerkuLlennestkast
dan levert dat een schljnbare
populatietoename op.
De auteur relati"veert de goede
resultaten ook nog erren. Vant
in een provincie waar in de
Jaren '4O en '50 waarschijn-
liik meer dan 10OO broedparen
waren, is 1-O4 nog maar ëen
schij ntJ e.
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