HET UILENJAAR 2014

Het jaarverslag van de “Stichting Katoelenkiekers “2014. Het werkgebied van de stichting omvat de
gemeenten: Holten-Rijssen, Vriezenveen en Wierden.. 2014,een zachte winter,een vroeg voorjaar
dat ook nog eens gevolgd werd door een warme en droge zomer ,kortom een ideaal jaar voor
muizen en alles wat muizen op zijn menu heeft staan. Het ritselde dan ook op veel plaatsen van de
muizen waar ook onze uilen goed van profiteerden .We vonden in sommige uilenkasten soms wel
dertig tot zelfs 40 muizen. Het waren hier voornamelijk bosmuizen en rosse woelmuizen. Het kon
dan ook niet anders dan dat 2014 een prima uilenjaar werd .Dat kwam niet zozeer tot uiting in het
aantal broedparen ,die waren in de voorgaande jaren door een lage muizenstand terug gelopen, maar
door een extreem vroege start van het broedseizoen. Sommige bosuilen begonnen al in januari met
de eileg,kerkuilen eind februari begin maart en de steenuilen begin april. Ook werden er meer
eieren gelegd en vlogen er meer jongen uit. De vroegste kerkuilen gingen zelfs over tot een een
tweede broedsel.
2014 werd uitgeroepen als het jaar van de spreeuw. Een soort die van zeer talrijk in een kort
tijdsbestek enorm is in aantal is teruggelopen ,een verschijnsel dat zich niet alleen in Nederland
voordoet. Door het Vogeltrekstation Arnhem,Sovon en Vogelbescherming, werd dan ook verzocht,
zoveel mogelijk broedgegevens te verzamelen en jongen te ringen waarvan een deel met
kleuringen. Spreeuwen maken graag gebruik van steenuilkasten. Daarbij opgemerkt dat een
spreeuw wel een gebruiker van een uilenkast is maar geen nestplaats concurrent. Steenuilen zijn
veel vroeger in hun nestplaats keuze en ze zijn niet vies van een spreeuwen boutje. Spreeuwen
broeden vrij synchroon ,dat houdt in dat in een tijdsbestek van ongeveer twee weken vrijwel alle
jongen zijn uitgevlogen. Dan speelt de factor tijd een grote rol, met gevolg dat lang niet alle jongen
geringd konden worden.

De Spreeuw.

Van de 28 spreeuwen broedsels gingen er 2 verloren. Een legsel werd verlaten en het andere kwam
wel tot net uitgekomen jongen maar bij de ringronde kwam er een eekhoorn uit de kast en inplaats
van 4 jonge spreeuwen vonden we 4 kale eekhoorn jongen. Totaal konden er 130 jonge spreeuwen
worden geringd waarvan een deel ook nog een gele kleurring met inscriptie kreeg

De Steenuil.

Ook de steenuil profiteerde van het gunstige weer en de overvloedige muizenstand. Veel paartjes
begonnen extra vroeg met het broeden, zodat bij de eerste nestcontrole soms al jongen in de kast
werden aangetroffen, waardoor het exacte aantal gelegde eieren niet kon worden vast gesteld. De
grootte van de legsels varieerde van 3 tot 7 eieren. Helaas resulteert elk gelegd ei nog niet in een
uitgevlogen uil. Ook dit jaar gingen er weer een aantal broedsels verloren. Oorzaken zijn vaak
moeilijk te vinden. In een aantal gevallen is dat predatie door steenmarter, eekhoorn of andere
nestrovers. Ook troffen we dit jaar weer een aantal verlaten broedsels aan met koude eieren. Naar
de oorzaak daarvan is het ook vaak gissen. In een aantal gevallen bleken de eieren onbevrucht te
zijn. In gevallen met verlaten maar wel aan gebroedde eieren, moet de oorzaak vooral gezocht
worden in het verongelukken van een van de ouder vogels. Dat wordt nog wel eens bevestigd door

terug meldingen in het broedseizoen, van oude vogels die dood gevonden worden. Vaak zijn dat
verkeersslachtoffers. Steenuilen broeden ook in goede jaren maar een keer. Allen wanneer er in een
vroeg stadium, meestal in de leg periode, een broedsel verloren gaat, willen ze het nog wel eens
proberen. Dan is er sprake van een vervolg legsel. Dit jaar hadden we in ons werkgebied 103
paren en vlogen er 290 jongen uit. Van 66 ouder vogels kon de ring worden afgelezen,10 daarvan
kwamen niet uit ons gebied maar waren resp. geringd in : Voorst, Laren, Olst, Almelo,
Nijverdal ,Den Ham ,Gaanderen, Lemele, Haarle en Hellendoorn. Steenuilen zijn echte standvogels
en blijven hun hele leven in het zelfde gebied. Maar een enkele vogel zoekt het toch wat verder
op,van de gecontroleerde vogels werden er 11 op meer dan 10 km teruggemeld. De vogel die het
verst ging werd op 58 km van de ringplek gecontroleerd. 16 broedvogels droegen geen ring.
Broedvogels waren vorig jaar als nestjong geringd, dit was dus hun eerste broedseizoen. De leeftijd
van de andere geringde uilen varieerde van 2 tot 9 jaar. De gemiddelde leeftijd was 3,57 jaar

De stand van zaken over de laatste 3 jaren.
2012
2013
2014

103 broedgevallen waarvan 82 succesvol (79,61 %) en 21 mislukt (20,39%)
91 broedgevallen waarvan 67 succesvol (73,62 %) en 24 mislukt (26,38%)
103 broedgevallen waarvan 83 succesvol (80,59 %) en 20 mislukt (19,41%)

2012 103 broed gev. 270 pull uitgevl. 2,63 pull/broedgev. 3.29 pull per geslaagd broedgev.
2013 91 broedgev. 178 pull uitgevl. 1,95 pull/broedgev. 2,65 pull per geslaagd broedgev.
2014 103 broedgev. 290 pull uitgevl. 2,81 pull/broedgev. 3,49 pull per geslaagd broedgev.

De Kerkuil

Zo als verwacht hadden ook de kerkuilen een prima broedseizoen. Dat kon van de voorgaande
jaren niet gezegd worden. Gebrek aan voedsel (muizen) resulteerden in weinig broedsels en kleine
legsels en een hoge sterfte. Kerkuilen reageren heel sterk op het voedselaanbod en dus was te
verwachte dat er een goed broedseizoen verwacht kon worden. We werden er op geattendeerd dat
er al erg vroege broedsels waren. Onder normale omstandigheden beginnen de kerkuilen mei-juni
met broeden ,nu vonden we begin mei al kasten met eieren en jongen. 3 paren waren in de loop van
de zomer zelfs aan een tweede broedsel begonnen. Een paar was daar al mee begonnen voordat de
laatste jongen van het eerste broed waren uitgevlogen. Ze hadden daarvoor de nestkast van de buren
aan de andere kant van de weg in gebruik genomen. Veel muizen ,veel eieren, het max. was 9 eieren
waarvan 8 jongen uitvlogen. Ook de tweede broedsels waren succesvol met resp. 5,6 en 7 jongen
Een jong geringd op 9-5-2014 werd op 28-7-2014 dood teruggemeld uit Ommen. Een vogel geringd
als nestjong in 2012 werd broedend gecontroleerd 28-4 2014 te Hoge Hexel.

We hadden dit jaar 15 broedparen en dat resulteerde in 96 jongen dat is gem. 6.4 jong per broedsel.
Alle jongen werden van een voetring voorzien. Van de 15 broedparen waren er 3 die een tweede
broedsel groot brachten.

De stand van zaken over de laatste 3 jaren.

2012 13 broedgevallen waarvan 12 succesvol (92,31%) en 1 mislukt (7.69%)
2013 9 broedgevallen waarvan 9 succesvol (100%)
2014 15 broedgevallen waarvan 15 succesvol (100%)
2012 13 broedgev. 44 pull uitgevl. 3.38 pull/broedgev. 3.66 pull per geslaagd .broedgev.
2013 9 broedgev. 31 pull uitgevl. 3,44 pull per geslaagd broedgev.
2014 18 broedgev. 96 pull uitgevl. 5.44 pull per geslaagd broedgev.

De Bosuil

Zoals verwacht profiteerde ook de bosuil van de gunstige omstandigheden die 2014 hen bood .
Bosuilen zijn vroege broeders, op grond van de genomen vleugelmaten van de jongen, ( De
vleugelmaat van nestjongen is bepalend voor de leeftijd) zijn de eerste bosuilen in de derde week
van januari al met de leg begonnen. Het aantal broedgevallen is in 2014 niet toegenomen, mogelijk
is de stand door de slechte broedresultaten van de laatste jaren terug gelopen. We hadden dit jaar 8
broedgevallen in onze kasten, daarvan waren er 7 succesvol en werd er 1 door een marter
gepredeerd. Van de 6 vrouwtjes die we konden afvangen waren er 3 ongeringd. 1Vrouwtje was in
2001 als nestjong in de zelfde kast geringd, idem 1 vrouwtje van 2009 en 1vrouwtje was als
nestjong in 2006 op de Herikerberg geringd. Er werden enkele vogels teruggemeld waaronder toch
wel een paar die het vermelden waar zijn. In normale gevallen is de bosuil een strikte stand vogel
die zich slechts over korte afstanden verplaatst Er werd een vogel teruggemeld, geringd als
nestjong in 2000. Op 15-1-2014 werd deze vogel op 151 km afstand in Delft teruggemeld onder de
vermelding ring gevonden met metaaldetector Vervolgens een terugmelding uit
Hilvarenbeek.,afstand 127 km en vers dood gevonden als verkeersslachtoffer. Deze vogel werd op
13-5-1991 als nestjong in Holten geringd en is 22jaar 11 maanden en 14 dagen oud geworden. Een
record want dit is hiermee de oudste bosuil uit het archief van het Vogel Trekstation

De stand van zaken over de laatste 3 jaren
2012 12 broedgevallen waarvan 11 succesvol (91,66%) en 1 mislukt (8,34%),
2013 8 broedgevallen waarvan 3 succesvol (37,50%) en 5 mislukt (62,50%)
2014 8 broedgevallen waarvan 7 succesvol (87,50%) en 1 mislukt (12,50%)

2012 12 broedgev. 30 pull 2,50pull/broedgev. 2,72 pull per geslaagd broedgeval
2013 8 broedgev. 8 pull.1,00 pull /broedgev. 2,66 pull per gesllaagd broedgeval.
2014 8 broedgev. 24 pull.3.00 pull/broedgev. 3,40pull per geslaagd broedgeval.
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