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Broedresultaten in Kerkuilekasten in 1992

Fred Hopman

Er werd dus een Kauwebroedsel met twee jongen aangetroffen in

het Huis van Duin & Kruidberg en een broedsel met drie jongen
in de NH Dorpskerk in Santpoort-N. Bij de Dorpskerk waren de

Kauwen erin geslaagd de bovenzijde van de inlooppijp met tak-

ken los te wrikken en zich zo toegang tot de toren te ver-

schaffen. Bij een tweede bezoek, op 6 augustus, was de kast

bezet door een stadsduif, broedend op 5 eieren.

Na het uitvliegen van de jongen werden de nesten van de Kauwen

verwijderd en werd de samenstelling van het nestmateriaal be-

keken. De resultaten zijn in tabel 2 weergegeven.

Tabel 1. Broedresultaten in Kerkuilekasten in Zuid-Kennemer-

land in 1992.

Verleden jaar zijn er op geschikte locaties in Zuid-Kennemer-

land nestkasten voor Kerkuilen geplaatst (zie Fitis 27:35-39).
Bij controle bleken weliswaar twee kasten bezet te zijn, ech-

ter niet door Kerkuilen maar door Kauwen. Een donkere inloop-

pijp hoort een uilekast onaantrekkelijk te maken voor ’niet-

uilen’, maar een aantal Kauwen is blijkbaar niet op de hoogte

van deze theorie. De resultaten zijn samengevat in tabel 1.

Controle- Ge-

Locatie datum bruik Soort

R.K. Kerk Driehuis 12-5

N.H. Kerk Santpoort-N 12-5 + Kauw (3 jongen)
6-8 + stadsduif

R.K. Kerk Santpoort-N 15-3 -

Duin & Kruidberg 12-5 + Kauw

Ruïne van Brederode -

Heksloot 12-5 -

Vogelenzang Eindhoeve 5-8 -

Kerk Vogelenzang ■>
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Een onverwacht bestanddeel was stukken electriciteitsdraad met

een totale lengte van 242 cm.

De stoffering van het nest bestond uit stro, gras, tissues en

tweedehands toiletpapier. In het D&K-nest werden ook een aan-

tal slagpennen van vogels aangetroffen: Houtduif (15 pennen),

Kauw (6),Fazant (5) en Putter (5).
Het kauwenest dat ik recentelijk uit een nestkast aan mijn
huis verwijderde, had een beduidend andere samenstelling: ook

hier waren de hoofdbestanddelen takken (400 gr.) en zand (100

gr.), maar verder bestond het nestmateriaal uit een TV-anten-

ne, glas, rubberoid, stukken loodflap, aluminium, papier en

plastic (totaal 800 gr.). Verder hadden deze stadsvogels de

nestkom sfeervol ingericht met een dik elastiek, 3 wasknij-

pers, een witte ballon van SC Telstar, gevlochten draad, brui-

ne wol, 1 vuurpijl, 2 rotjes, 1 rolletje klappertjes, 2 siga-
rettefilters en een slagpen van een Turkse Tortel.

Kerkuilen hebben in onze regio dus nog geen gebruik gemaakt
van de geboden faciliteiten. Toch zijn er weer Kerkuilen waar-

genomen in Zuid-Kennemerland: een verkeersslachtoffer op de A9

en in april had een Kerkuil een levendige belangstelling voor

de inhoud van de volière van een vogelliefhebber in IJmuiden.

Met de populatie in Noord-Holland gaat het goed. Vorig jaar

Tabel 2. Samenstelling van twee Kauwenesten in Kerkuilekasten

(D&K=Duin & Kruidberg; NHK SP=NH-Kerk Santpoort-N; Gewicht in

gram).

D&K NHK SP

Materiaal Gewicht Gewicht

takken 700 470

papier 75 110

paardemest 80 -

stro, gras 500 50

wol en haar 80 200

zand en diversen 420 460

kleibrokken 45 5

poetskatoen — 25

totaal 1900 1320



157

Fitis 28 (3)

waren er (rond juli) nog geen meldingen van broedgevallen, dit

jaar al acht. In 1991 vlogen er in totaal 12 jongen uit, dit

jaar (gerekend tot eind juli) al 18. In totaal zijn er in

Noord-Holland tot nu toe acht broedlocaties bekend, waarvan

één met zes jongen (tabel 3).

Afgezien van een broedpaar dat in een luchtkoker broedde, werd

verder overal gebruik gemaakt van de aanwezige uilekasten.

Suggesties voor plaatsing, hulp bij controle en reinigen van

kasten en waarnemingen van Kerkuilen blijven welkom, contact

kan opgenomen worden met Dick van Galen (023 - 264764) of Fred

Hopman (02550 - 12391).

Tabel 3. Aantal broedgevallen van de Kerkuil in Noord-Holland

tot 1-8-1992.

Wieringermeer 4 broedgevallen

Omgeving Den Helder 1 broedgeval

Burgervlotbrug 1 broedgeval
Twiske 1 broedgeval
Abcoude 1 broedgeval


