Uilen in onze regio - 2010
Kerkuilwerkgroep

In 2010 noteerden de vrijwilligers van de kerkuilwerkgroep van
Natuurpunt Zuid-Waasland vier gecontroleerde broedgevallen
van kerkuilen in haar regio. Het werkingsgebied 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. Zonder
twijfel broeden er nog meer kerkuilen in deze 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.
Deze vier broedsels situeerden zich in Sinaai, Elversele,
Belsele-Puivelde
en
Sint-Niklaas,
telkens
in
een
kerkuilnestkast. In totaal werden bij deze vier kerkuilgezinnen
dertien kerkuiljongen en een volwassen vrouwtje geringd.
Daarnaast werden we ook nog op de hoogte gesteld van twee
vrije broedsels: een op de Ruiter (Waasmunter) en een in
Belsele. Later werden we ook nog gecontacteerd voor een
kerkuil die in een schouw werd teruggevonden.
Mocht u weet hebben van een (bedreigd) broedsel of
regelmatig kerkuilen in uw buurt waarnemen, mag u dat steeds
aan ons melden. Met de kerkuilwerkgroep willen we vooral een
steentje bijdragen tot het creëren van voldoende beschermde
nestgelegenheid.
In 2010 werden ook nog torenvalken (9) en steenuilen (21)
geringd. Opmerkelijk was de aanwezigheid van drie
torenvalkgezinnen op een afstand van twee kilometer
(Belsele). De steenuilfamilies werden alle in Belsele
gelokaliseerd.

Ook de bosuilkasten werden nagekeken. In een kast werden
drie jongen geringd. In een andere kast werden een dood jong
en een vermoedelijk vergiftigde duif teruggevonden.
Herinnert u zich nog dat we in 2009 een steenuilvrouwtje op
het nest aantroffen met een teek tussen de ogen (zie foto)? De
teek werd toen verwijderd en het vrouwtje herstelde snel.
Tijdens onze fietsringtocht 2010 werd het hetzelfde vrouwtje in
dezelfde nestkast aangetroffen. Dit maal had het ongelukkige
dier af te rekenen met een oogaandoening. (zie foto).
Op zaterdag 26 februari 2011 organiseren we opnieuw een
uilen-avondwandeling met start om 19u30 uur aan de kerk
Sint-Job te Belsele-Puivelde. Iedereen welkom !
De 3 uilen,
Eddy De Taey (03 772 28 08), Wim De Backer (03 772 27 97), Marc Aerts (03
777 89 16)

