Terugmeldingen van de in ons werkgebied geringde en gevonden uilen in 2014
Er wordt ons nog wel eens gevraagd: “Horen jullie nog wel eens iets terug van al die geringde
uilen?” Jazeker! In het afgelopen jaar 2014 ontvingen we gegevens van een 80-tal uilen.
Helaas waren er van die 80 toch een aanzienlijk aantal dat als verkeersslachtoffer, verdronken
of dood gevlogen terug werden gemeld. Maar ook van uilen waar de ringen van afgelezen
konden worden, o.a. bij het schoonmaken van de kasten of bij de broedcontroles. De
ontvangen meldingen van het Vogeltrekstation beperken zich tot het geven van ringdatum,
vindplaats, doodsoorzaak, afstand en de verstreken tijd. De ringers beschikken meestal over
aanvullende gegevens, die zo'n terugmelding een stuk interessanter kunnen maken. Het ligt in
de bedoeling om de meldingen van het afgelopen jaar stuk voor stuk van commentaar te
voorzien en zo de revue te laten passeren.

Ringnummer 6089741. Bosuil.
De eerste ringmelding uit 2014 kwam op 15-1 binnen. Het betrof een bosuil die als nestjong
op 27-4-2000 geringd werd in Rijssen en op 15-1-2014 terug gemeld werd aan de
J.J.Slauwerhofflaan te Delft (ZH). De vinder gaf op: ring gevonden met metaal detector. Daar
kun je dan niet zoveel mee. De afstand 151 km is voor een bosuil wel een respectabele
afstand. Doorgaans blijven de terugmeldingen van bosuilen binnen een straal van 10 tot 20
km. van de ringplaats. Hoelang deze uil al dood was blijft een vraagteken.
Ringnummer 3685040. Steenuil.
Als nestjong uit een nest van 2, geringd op 11-6-2010 in het Opbroek gemeente Rijssen .
Deze broedplaats is helaas in het kader “uitbreidingsplan Opbroek” verloren gegaan. Op 27-22014 werd deze vogel aan de Oldenzaalseweg te Fleringen vers dood gevonden in een schuur.
De afstand tot de ringplaats was 20 km en het uiltje was toen 3 jaar, 8mnd en 17 dagen oud.
Steenuilen zijn echte standvogels. Een eenmaal gekozen plek wordt dan ook zelden verlaten.
Deze uil heeft na het zelfstandig worden kennelijk een plekje in Fleringen gevonden en zou in
die tijd daar 3 broedsels hebben kunnen grootbrengen.
Ringnummer 5478634. Kerkuil.
Geringd als nestjong uit een nestje van 8 jongen. Dat is veel voor een kerkuil maar 2014 gaat
de boeken in als een goed muizenjaar en dat is ideaal voor uilen. De vogel werd geringd aan
de Hexelseweg , Hoge Hexel op 19-5-2014. Op 8-7-2014 werd de vogel als
verkeersslachtoffer terug gemeld als man, 1e kalenderjaar. Afstand 11 km. Deze uil is dus
maar 51 dagen na het ringen oud geworden. Jonge uilen worden al snel na het zelfstandig
worden door hun ouders uit hun territorium gezet en moeten dan een plekje voor zich zelf
zoeken. Onervaren als ze zijn sneuvelen er veel. Vooral het verkeer is voor ze wennen.

