Kerkuilen welkom in Kasteel Walburg,
Romain De Vidtspark, Sint-Niklaas
Kerkuilwerkgroep
Op 18 november 2009 plaatsten vrijwilligers van de
kerkuilwerkgroep van Natuurpunt Zuid-Waasland een nestkast
voor kerkuilen op de zolder van het Walburgkasteel in het
Romain De Vidtspark van Sint-Niklaas. Deze jongste plaatsing
brengt het totaal te controleren nestlocaties in haar
werkingsgebied op 29.
Aanleiding tot deze actie waren de recente waarnemingen van
kerkuilen in de omgeving van het Stadspark. De vraag tot
plaatsing in kasteel Walburg werd voorgelegd aan het
Stadsbestuur dat onlangs hiervoor zijn goedkeuring verleende.
De gebruikte nestkast maakt deel uit van een lot van zes stuks
die door de leerlingen van VTS 3 met de financiële steun van
stad Sint-Niklaas in elkaar getimmerd werden.
Dankzij de enthousiaste inzet van de kerkuilwerkgroep
Vlaanderen en haar vele vrijwilligers gedurende de voorbije 30
jaar, werd in 2007 de kaap van 1.000 broedgevallen
overschreden. Nog niet zo lang geleden was de kerkuil er
slechter aan toe: eind jaren ‘70 bereikte het aantal koppels
kerkuilen in Vlaanderen immers een laagtepunt en werd het op
minder dan 100 geschat.
Toch blijft het bestand van de kerkuil zeer kwetsbaar. Zo
komen jaarlijks naar schatting 60 tot 75 % van alle uitvliegende
jongen om in het auto- en treinverkeer. Voedselaanbod en
weersomstandigheden blijven zeer bepalend in het
broedsucces en één harde winter kan het aantal kerkuilen
aanzienlijk terugdringen. De geliefkoosde biotoop van de
kerkuil, het halfopen landschap, slinkt zienderogen. Ook
(nieuwe) natuurlijke factoren spelen de kerkuil parten: de
gevolgen van de opmars van de steenmarter beginnen zich
meer en meer af te tekenen.
Een belangrijke beschermingsmaatregel is de broedplaatsbescherming en –voorziening.

Hopelijk volgt er een zacht voorjaar met een ruim aanbod aan
veldmuizen, het geliefkoosde voedsel van de kerkuil. En dan
maar duimen dat er kerkuilen op zoek zijn naar een geschikte
locatie en hun intrek in het kasteel Walburg willen nemen. Zeg
nu zelf, je gezinnetje kunnen grootbrengen in een heus
kasteel, dat kan toch niet iedere uil zeggen!

Kerkuil in Zuid-Waasland, broedresultaten 2009
In 2009 telden de vrijwilligers van de kerkuilwerkgroep van
Natuurpunt Zuid-Waasland vier gecontroleerde broedgevallen
in haar regio.
Die regio omvat de gemeenten Sint-Niklaas, Belsele, Sinaai,
Nieuwkerken, Tielrode, Elversele, Waasmunster en Lokeren.
Met ‘gecontroleerd’ bedoelen we de broedgevallen waarvan de
kerkuilwerkgroep op de hoogte is en waar de jongen door een
erkende vogelringer gewogen en geringd werden.
Hoogstwaarschijnlijk broeden er nog meer kerkuilen in de regio
maar we kunnen (en willen) niet alle locaties opsporen. Waar
de kerkuil het naar zijn zin heeft (zonder dat we het weten)
hoeven we niet per se in te grijpen. Met de kerkuilwerkgroep
willen we vooral een steentje bijdragen tot het creëren van
voldoende beschermde nestgelegenheid voor een diersoort
die blijkbaar langzaam maar zeker ook in onze regio meer en
meer voorkomt.
Met vier gekende broedgevallen groeit de populatie kerkuilen
in onze regio gestaag verder aan, vermoeden we.
De
gekende locaties waren in 2009 verdeeld over Waasmunster,
Sinaai en Sint-Niklaas. In totaal werden bij deze vier broedsels
tien kerkuiljongen geboren waarvan er later een in de nabije
buurt van de nestkast dood teruggevonden werd. De voorbije
jaren werden ook broedgevallen in Nieuwkerken-Waas en
Tielrode opgetekend.
Op zaterdag 27 februari 2010 organiseren we een
avondwandeling met start om 20 uur aan de kerk Sint-Jan
Baptist (Ruiter / Sousbeekstraat) te Waasmunster
Marc Aerts namens kerkuilwerkgroep Natuurpunt Zuid-Waasland

