Terugmeldingen Katoelenkiekers. Deel 3.
Steenuil. Ringnr. 3649330.
Geringd op 19-5-2008, in Hellendoorn als nestjong. In 2010 broedend aangetroffen in een
kast aan de Flierweg in Holten. Op 23-4-2014 kon de ring van dit vrouwtje opnieuw worden
afgelezen, ze zat toen op 5 eieren. Door omstandigheden moest de kast in de voorgaande
winter enkele honderden meters worden verplaatst, maar dat was kennelijk geen probleem
voor deze uil. Afgelegde afstand geboorteplek naar broedplek 19 km. En de verstreken tijd: 5
jaar, 11 mnd. en 4 dg.

Steenuil. Ringnr. 3646949.
Als broedend vrouwtje geringd op 22-4-2009 aan de Jeurlinksweg in Holten. In 2010, 2011 en
2012 gecontroleerd in dezelfde kast. Op onze controledag in 2013 was ze niet thuis maar er
waren wel 3 grote jongen aanwezig. Op 23-4-2014 zat ze op eieren en konden we de ring
weer aflezen. Bij onze controles treffen we lang niet altijd 1 of beide ouders in de kast aan.
Zoals al eerder gezegd: steenuilen zijn erg plaatsgetrouw. Treffen we een jaar later zo’n
geringde vogel weer in de kast aan, dan kunnen we er vrijwel zeker van uit gaan, dat de vogel
ook in de voorgaande jaren daar aanwezig was. Verstreken tijd tussen ringdatum en laatste
controle datum is 5 jaar en 1 dg.

Steenuil. Ringnr. 3649387.
Deze uil werd als nestjong geringd aan de Grimbergerzijweg in Wierden. In 2010 in een
nestkast broedend op 4 eieren gecontroleerd aan de Borkeldsweg in Holten. Daarna hebben
we haar een aantal jaren gemist, maar bij de nestkast controle op 16-5-2014 zat ze weer op
eieren in dezelfde kast. Afgelegde afstand geboorte plek en broedplaats 7 km. Verstreken tijd
5 jaar, 11 mnd en 22 dg.

Steenuil. Ringnr . 3649595
Geringd als vrouw, broedend aan de Kloosterhoekweg in Wierden op 1-5-2009 op 4 eieren.
Dit was kennelijk de opvolgster van steenuilvrouwtje 3637633 die in 2008 met 6 jongen in de
kast was aangetroffen en daarna verdween. In 2010 bracht ze 4 jongen groot, in 2011 bleef de
kast leeg. Maar in 2012 vlogen er twee jongen uit, in 2013 waren het er weer 2, en in 2014
zelfs 4. De verstreken tijd tussen ringdatum en laatste controle is 4 jaar, 11 mnd en 24, Ze is
dus minimaal 6 jaar oud. Afgelegde afstand ringplaats en laatste ringcontrole 0 km.

Steenuil. Ringnr. 3666958.
Als man geringd in nestkast aan de Broezeweg in Wierden met 4 eieren. Vrouw niet
aanwezig. In 2010 man niet aangetroffen, maar wel een vrouw ringnr 3649354 die als
nestjong op 22-5-2008 geringd werd aan de Ten Cateweg in Wierden. In 2011 en 2012 bleef
de kast leeg. Wel lagen er braakballen in de kast. De uilen hadden kennelijk een betere

broedplek gevonden. In 2013 werd het vrouwtje 3649345 wel weer in de kast aangetroffen
met 1 bijna vliegvlug jong .Waarschijnlijk waren er al een paar jongen uitgevlogen. Op 22-42014 werd man 366658 weer in de kast aangetroffen met 4 eieren, het vrouwtje hebben we
helaas niet kunnen controleren. Verstreken tijd tussen ringdatum en laatste controle datum: 4
jaar, 11 mnd. En 16 dagen. Afstand tot ringplaats 0 km.

Steenuil. Ringnr. 3667104.
Deze vogel werd als nestjong geringd aan de Leijerweerdsdijk in Wierden. Tijdens controle
van een nestkast aan de Wierdenseweg in Enter op 4-6-2009 en op 25-5-2010 had ze in beide
gevallen 3 jongen. In 2011 zat ze weer in dezelfde nestkast met 3 jongen. Bij controle op 4-52012 bleek echter dat de nestboom was omgewaaid, helaas dit jaar dus geen broedsel
grootgebracht. Er werd een nieuwe kast opgehangen en het jaar daarop meteen succes, In
2013 gecontroleerd met 4 jongen en op 3-6-2014 met 5 grote jongen van ongeveer 20 dagen.
Helaas op 24-6-2014 een terugmelding van dit vrouwtje, verkeersslachtoffer met als
opmerking: was net gebeurd, nog warm, nek gebroken. De jongen moeten toen al uitgevlogen
zijn, maar werden waarschijnlijk nog wel door de ouders gevoerd dus of ze het gered hebben?
Verstreken tijd tussen ringdatum en terugmelding 5 jaar en 21 dagen. Afstand tot ringplaats,
minder dan 1 km.

Steenuil. Ringnr. 3667103.
Op 5-5-2009 kast gecontroleerd aan de Wierdensestraat in Enter. In de kast zat een ongeringd
vrouwtje met broedvlek op 1 ei. Dit vrouwtje kreeg ring 3666955. Bij de volgende controle 46-2009 zat er naast het geringde vrouwtje nog een ongeringd vrouwtje met broedvlek samen
op 5 eieren. Dit vrouwtje kreeg ring 3667103. Dit komt af en toe een keer voor maar
doorgaans mislukt zo’n gezamenlijk broedsel, Toch werden er nog 4 jongen groot gebracht.
Groot was onze verbazing toen we op 14-5-2012 het vrouwtje met nummer 3667103
broedend aantroffen in een kast aan de Erve Meijeringsweg op het Hoge Hexel, waar ze ook
op 4-4-14 weer in de kast met 4 grote jongen werd aangetroffen. Kennelijk was haar het
avontuur aan de Wierdensestraat in Enter slecht bevallen.
Een broedvlek komt alleen bij vrouwtjes voor, het is een kale sterk doorbloede buikhuid die
daardoor voldoende warmte kan ontwikkelen om de eieren te laten uitkomen. Verstreken tijd
tussen ringdatum en laatste controle ;4 jaar,9 mnd en 31 dagen. Afstand tot ringplaats : 5 km.

Steenuil. Ringnr. 3673852
Geringd als broedend vrouwtje op de Borkeld in Rijssen op 29-4-2010. In 2011, 2012 en 2013
gecontroleerd in de zelfde kast. Op 18-4-2014 tijdens controle zat ze in een kast verder bij de
buren, ook op De Borkeld met 2 jongen in een kast vol met muizen. We telden er minstens
40! Voornamelijk bosmuis, rosse woelmuis en een enkele huismuis. Verstreken tijd: 3 jaar,11
mnd en 20 dagen. Afstand tot ringplaats 500 m.

