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2013 Was een moeilijk Kerkuilen jaar
In dit jaar waren er 7 broedparen op Texel
3 minder dan in 2012.
In het begin van het jaar was het erg stil op
Texel wat betreft kerkuilen.
De oorzaak zal waarschijnlijk moeten
worden gezocht in de koude winter en een
nat voorjaar, waardoor er in het begin van het
jaar minder muizen waren.
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Live
Meekijken

U kunt zelf meekijken in en bij een
kerkuilenkast op Texel te zien op:
http://www.kerkuiltexel.nl/webcams

Op 30 Mei zijn de eerste acht kasten
gecontroleerd, die alle leeg waren.
Op 3 Juni zijn 10 kasten gecontroleerd.
Vijf daarvan waren leeg. Ineenkast lag een
verse prooi (spitsmuis). Op een andere
locatie was de kist leeg, maar zat er een
kerkuil op een spant in een andere schuur.
In de kasten op drie locaties troffen we wel
kerkuilen aan. Tenslotte zat er in een
boomkast een kerkuil op vijf eieren.
De volgende avond , 4 Juni, controleerde wij
9 kasten. Zeven kasten waren leeg, maar in
twee daarvan lagen veel braakballen. Op de
overige twee locatie waren kerkuilen
aanwezig en op één daarvan vonden wij een
legsel van 4 eieren achtereen spant, dus niet
in de kast.

Werkgroep Kerkuil Texel
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Uilen ringen met speciale gast en hulp
Jochem Myjer
Op 2 augustus ging ik, Jan van der Star, op pad met ringer Lieuwe Dijksen, zijn dochter
Suzanne als assistente en komiek Jochem Myjer als hulp om de jonge kerkuilen van drie
kasten te ringen. Jochem is zeer geïnteresseerd in de natuur en zo ook in de dieren en vogels
op Texel. Op mijn vraag of hij eens mee wilde ringen hoefde hij niet lang na te denken. Het
leek hem fantastisch leuk. ’s Avonds pikte ik hem op bij het bungalowpark waar hij zijn
eigen bungalow heeft. Onderweg naar het eerste adres vertelde ik Jochem wat het plan was,
dat we de jonge uilen niet van één maar van drie kasten gingen ringen en hij mijn
rechterhand was bij de werkzaamheden. Dat leek hem geen probleem.
Op het eerste adres aangekomen moesten we eerst even wachten op Lieuwe en Suzanne.
Toen de ladder tegen de kast gezet en ik omhoog met Jochem als beveiliger onder aan de
ladder. Drie mooie jongen kerkuilen gingen in de emmer en aan de lijn naar beneden, waar
Jochem de uiltjes doorgaf aan Lieuwe om ze te ringen, te meten, de leeftijd ervan te bepalen
en te wegen, gegevens die Suzanne in het notitieboekje optekende. Jochem vond het
geweldig en keek gefascineerd toe hoe Lieuwe de uiltjes ringde en door zijn handen liet
gaan. Zo volgden nog twee locaties.

Jochem beschreef zijn avond in het kort:
Het ringen van de Texelse kerkuilen was een prachtige ervaring.
Wat een magnifieke mysterieuze beesten!
Ik wist trouwens niet dat ze zo hard blazen konden als ze boos waren! Geweldig
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Broedgevallen 2013
Kast Nr. 44
1ste controle 30/5 5 eieren
Ringen op 2/8 3 jonge kerkuilen in de kast, 2 eieren niet uitgekomen.
Kast Nr. 30
1ste controle 3/6, kerkuilen aanwezig, geen eieren.
Ringen op 2/10 totaal 4 jonge kerkuiltjes.
Bij het schoonmaken van de kast op 14/01/2014 bleken 2 jongen het niet gehaald te hebben.
Kast Nr. 56
1ste controle 3/6, 2 kerkuilen in de kast
Ringen op 13-8 4 jongen , 1 ei was niet uitgekomen.
Helaas is Vrouwtje verongelukt, waardoor 2 jongen het niet gehaald hebben.
Kast Nr. 23
1ste controle via webcam 17/5 eerste ei gelegd.
Ringen op 13/8 3 jongen, het 4de uiltje is de week ervoor spoorloos verdwenen.
Het jongste uiltje heeft het 1½ week na het ringen begeven van de honger.
Kast Nr. 43
1ste controle 4/6 4 eieren
Ringen op 2/8 3 jongen, 1 ei niet uitgekomen.
Tijdens het schoonmaken van de kast op 14/01/2014 troffen we ook hier het jongste kerkuiltje dood aan.
Kast Nr. 28
1ste controle 4/6 4 eieren achter het spant van de schuur..
Ringen op 2/8 3 jongen, 1 ei is niet uitgekomen.
Wederom hadden kerkuilen niet gekozen voor de nestkast maar voor de oude nestplaats achter het spant van de
schuur boven de wagendeuren.
Gemeld door eigenaar schuur zonder nestkast
3 uitgevlogen kerkuiltjes uit een oude luchtkoker.
De eigenaar wil geen kast of controle.
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Storm
Tijdens de eerste storm in het najaar
gingen veel bomen om.
Ook de boom waar een boomnestkast in
hing. Gelukkig zat er niks in de kast en is
de kast ook niet beschadigd.

Project 2014
Voor het jaar 2014 willen wij een aantal
broedparen gaan observeren,
Hiervoor hebben wij van diverse bedrijven
en particulieren computers en
beeldschermen gedoneerd gekregen waar
wij ze zeer dankbaar voor zijn.
De bedoeling van het project is de
verschillen in gedrag en ook prooiaanvoer
te monitoren.
Hierover meer in de volgende nieuwsbrief.

Bij deze willen wij de volgende bedrijven
en personen bedanken voor hun donaties:

Oproep
Mocht u ergens een kerkuil weten te
zitten of heeft u het gevoel dat er een
kerkuil bij u in de schuur huist, wees dan
zo vriendelijk om ons dit even te melden.
Dit kan bij de Coördinator van de
Werkgroep Kerkuil Texel per telefoon of
per email.
Jan van der Star
tel: 06-55335464
email: jan@kerkuiltexel.nl
Of bij
Gerrit Visch
tel: 06-27527221
email: gerritenria@texel.com

De Firma Bosser&Cnossen uit
Groningen
http://www.bnc.nl/
Deze firma doneerde een mooie pc met
scherm en alle toebehoren.
Alex de Haan Computer Texel uit Den
Burg Texel
http://computertexel.nl/ https://
Dhr. de Haan doneerde 3 computers met
schermen en toebehoren.
Pieter Duin uit Den Burg Texel
Dhr. Duin doneerde een computer en
scherm incl. alle toebehoren.
André Verseput uit De Koog Texel
Dhr. Verseput doneerde een computer.
Mevr. Trees Dik uit Groningen
Mevrouw Dik doneerde een laptop in een
handige rugzak.
Deze laptop gaat ingezet worden voor de
camera controle in de nestkasten.
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Wilt u de Werkgroep Kerkuil Texel steunen in hun werkzaamheden ?
Dit kunt u doen door donateur te worden van de Werkgroep kerkuil Texel.
Voor meer info kunt u zich wenden aan Jan van der Star.
jan@kerkuiltexel.nl tel:06-55335464
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