Terugmeldingen van de in ons werkgebied geringde en gevonden uilen
in 2014, deel 2
.

Steenuil, ringnummer 3637545.
Als nestjong geringd op de Borkeld op 15-5-2007. In 2010 aangetroffen als vrouw met 3 jongen, op
nog geen 500 meter van de geboorteplek. Steenuilen zijn echte standvogels dus dat was geen
nieuws. In 2012, 2013 en 2014 weer broedend aangetroffen, binnen hetzelfde gebied maar wel elke
keer in een andere kast. 2014 was trouwens geen succesvol jaar voor deze uil . Op 18-4-2014
broedde ze op 3 eieren die kort daarna verlaten werden, oorzaak? Later probeerde ze het nog een
keer, op 19-5-2014 zat ze weer op 3 verse eieren in gezelschap van een ongeringde man. Helaas
waren deze eieren niet bevrucht. Dit vrouwtje is ondertussen6 jaar, 11 mnd. en 3 dagen en nog geen
500 meter verwijderd van haar geboorte plek.

Bosuil, Ringnummer 6140151
Werd op 1-4-2009 als nestjong geringd aan de Winterkamperweg in Markelo. Op 12-4-2012 in
dezelfde kast gecontroleerd met 3 grote jongen. Op 25-4-2013 was ze ons iets te vlug af en konden
we het ringnummer helaas niet volledig aflezen. Er waren toen 2 kleine jongen in de kast. Op onze
ringronde van 10-5-2013 bleek de kast helaas gepredeerd te zijn. Naar alle waarschijnlijkheid door
een steenmarter. Op 8-4-2014 zat ze weer in de zelfde kast met 4 net uitgekomen jongen, die we 2
weken later konden ringen. Aan voedsel hadden deze geen gebrek, op de bodem van de kast lagen
21 bosmuizen en 14 rosse woelmuizen als voorraad.

Kerkuil, ringnummer 5447586
Nestjong geringd op 7-8-2012 aan de Katerworstheg in Hellendoorn. Op 28-4-2014 broedend
aangetroffen aan de Veldkampsweg, gemeente Wierden op 9 eieren. Dit jaar waren er veel grote
broedsels. 2014 gaat de boeken in als een echt muizen jaar en daar profiteren vooral de kerkuilen
van. Een aantal hebben zelfs een tweede broedsel geproduceerd. Tot laat in de herfst en winter
waren er nog nestjes met jonge uilen. Winterbroedsels zijn zeldzaam maar bij voldoende aanbod
van voedsel kunnen ze zelfs het jaar rond broeden. Met 9 maanden zijn jonge kerkuilen al
geslachtsrijp en kunnen met succes een broedsel groot brengen. De 9 eieren van deze uil
resulteerden in 7 uitgevlogen jongen. De leeftijd was 1 jaar, 8 mnd. En 21 dg. De afgelegde afstand
5 km.

Steenuil, ringnummer 3637675
Als nestjong geringd aan de Janninksweg in Wierden op 8-6-2007 en als broedvogel teruggemeld
aan de Geerdijk in Den Ham. Dat is buiten ons werk gebied. De controleur aldaar meldde, broedsel
mislukt, eieren onbevrucht. Ook in 2013 op 4 onbevruchte eieren. Deze vogel is dus weinig
succesvol maar dat kan ook aan de man liggen. De leeftijd van dit vrouwtje is nu 6 jaar, 11
maanden en 14 dagen. En ze is dus op 9 km van haar geboorteplaats op het nest gecontroleerd.

Steenuil, ringnummer 3637699
Broedend aangetroffen als vrouw na 1 kalenderjaar aan de Vijfhuizenweg in Holten op 3-4-2014.
Ook in 2010, 2011 en 2013 in dezelfde nestkast gecontroleerd met jongen. Ook weer een voorbeeld
van een steenuil die zijn eenmaal gekozen broedplek trouw blijft. Geringd als volwassen vogel, dus
we weten niet hoe oud de vogel precies is. De verstreken tijd tussen de ringdatum en laatste controle
datum is 6 jaar en 20 dagen.

Steenuil, ringnummer 3646852
Geringd als nestjong aan de Loomsweg in Wierden op 2-6-1007. In 2011 en 2013 op nest
gecontroleerd. Op 27-5-2014 teruggemeld als verkeersslachtoffer aan de Vlierweg in Wierden.
Door de vinder werd opgemerkt dat de vogel een broedvlek had. Dat wil zeggen, dat dit uiltje
ergens eieren of jongen had, die dan helaas ten dode zijn opgeschreven. De man alleen redt dat niet,
vooral als de jongen nog klein zijn. Mannetjes brengen wel prooi aan maar verdelen deze niet in
kleine stukjes zodat kleine jongen te midden van een berg muizen nog de hongerdood sterven. Dit
vrouwtje is 6 jaar, 11 mnd en 25 dagen oud geworden. De afstand tussen ring- en vindplaats is 3 km.

Steenuil, ringnummer 3637472
Werd als nestjong op 11-6-2006 geringd aan de Krijgerstraat in Vriezenveen .Op 1-3-2014 werd
deze uil broedend gecontroleerd (ring afgelezen) op het Westeinde ook in Vriezenveen. De leeftijd
is dan 7 jaar, 8maand en 18 dagen. Een respectabele leeftijd voor een steenuil. Een echte standvogel
want de afgelegde afstand van ringplaats tot controleplaats is amper 1 km.

Steenuil, ringnummer 3637639
Als nestjong uit een nestje van 3 geringd op 28-5-2007 aan de Fliermatenweg in Holten en op 21-42014 broedend aangetroffen in een nestkast aan de Ypeloschoolweg in Wierden met 4 grote jongen.
Verstreken tijd 6 jaar,10 mnd en 24 dagen. De afstand van geboorteplek tot broedplek is 12
km .Ook dat is voor een steenuil een behoorlijke afstand, gemiddeld houdt dat met 5 km wel op.

Steenuil, ringnummer 3637646
Geringd als broedvogel aan de Oude Deldensestraat op 22-5-2009 en op 1-5-2014 gecontroleerd in
dezelfde nestkast met 6 grote jongen. Verstreken tijd 4 jaar, 11 maand en 9 dagen. Uit deze
terugmelding blijkt weer dat een eenmaal gekozen broedplek zelden wordt verlaten.

