Roofvogels.
In 2013 zijn door de leden van de werkgroep roofvogels de nestkasten van torenvalk, bosuil,
steenuil en kerkuil in Staphorst, IJhorst, Rouveen en Nieuwleusen gecontroleerd.
Het aantal broedparen van de kerkuil was dit jaar ronduit slecht. Ook bij de torenvalk
kunnen we spreken van een zeer matig jaar. Van de populaties van de buizerd, havik,
sperwer en ransuil hebben wij geen compleet beeld. Er leeft nog steeds de stille wens om
van deze laatste soorten de komende jaren weer meer gegevens te verzamelen.
In een afzonderlijk verslag wordt meer stilgestaan bij de verschillende soorten, maar
hieronder in het kort de resultaten per soort.
Bosuil:
Uit een nestkast in vak 21 in de boswachterij Staphorst zijn 3 jongen uitgevlogen. De
jongen zijn geringd.
Kerkuil:
Zoals gezegd, het jaar 2013 was voor de kerkuil ronduit slecht. Dit is ook het landelijke
beeld. Oorzaken kunnen we alleen maar naar gissen. Het koude en natte voorjaar? Te weinig
muizen? We weten het niet goed. In ieder geval is er in Nieuwleusen geen succesvol broedsel
vastgesteld. Slechts één broedsel dat in de ei fase is mislukt.
Voor het overige zijn er binnen ons onderzoeksgebied slechts 8 broedsels vastgesteld.
Hiervan is 1 broedsel door predatie mislukt. Van een broedgeval in een ventilatiekoker kon
het broedsucces niet worden vastgesteld. Van de 14 uitgevlogen jongen zijn er 8 geringd.
We hopen op een beter broedsucces in 2014!
Steenuil:
In totaal zijn 30 broedsels vastgesteld. Hiervan waren er 20 succesvol. Van 1 broedsel is het
broedsucces onbekend. Van de 56 uitgevlogen jongen zijn er maar liefst 55 geringd. Dit jaar
voor het eerst ook weer een broedgeval in een holle boom vastgesteld. Helaas is dit nest
gepredeerd. Torenvalk:
Van de 11 broedsels zijn er maar liefst 5 mislukt. Van de 23 geringde jongen zijn er 21
uitgevlogen.
Het broedsucces van de 6 succesvolle broedsels bedroeg 3,5 jong per nest.
In de 12e editie van “Vogels in Overijssel” is een afzonderlijk artikel verschenen over het
onderzoek naar de torenvalk in Staphorst en Nieuwleusen gedurende de jaren 1968-2013.
Het artikel zal in de eerstvolgende “Scharrelaar” worden opgenomen.
Buizerd:
Geen gegevens bekend.
Havik:
Uit het bekende nest op route Plaggenborgh in het Carstenbos is 1 jong gevlogen. Bij een
nest in de boswachterij Staphorst zijn 3 takkelingen waargenomen.
Sperwer:
Geen gegevens bekend.
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