Terugmeldingen Katoelenkiekers. Deel 8
Steenuilen. Ringnummers 3701294, 3701295 en 3752057
Bij de voorjaarscontrole op 23-04-2012 van de kast aan het Pelmolenpad in Rijssen werden 2
ongeringde uiltjes in de kast aangetroffen en 4 bebroede eieren. Het mannetje kreeg ringnummer
3701294 en het vrouwtje, met een duidelijke broedvlek, ringnummer 3701295. Bij de volgende
controle op 31-05-2012 was de kast leeg, de eieren weg, en in het voorportaal de resten van de man
ringnummer 3701294. Waarschijnlijk het werk van een steenmarter. Maar een jaar later bij controle
op 06-05-2013 zat het vrouwtje weer op 4 eieren en vlogen er jongen uit. Een man was niet
aanwezig. Ook in 2014 en 2015 werd er succesvol gebroed, maar we hebben ook in die jaren geen
man aangetroffen. Op 28-04-2016 zat het vrouwtje weer in de kast op 4 eieren en was er wel een
man aanwezig. Deze was geringd, nummer 3752057 en dat bleek volgens onze administratie haar
eigen zoon te zijn, als nestjong geringd op 19-05-2014 in dezelfde kast.

Kerkuil. Ringnummer 5478507
Als nestjong op 03-09-2014 geringd aan de Kriegersteeg in Holten. Op 23-05-2015 teruggemeld als
verkeersslachtoffer. Volgens gegevens van de melder, A1 hectometerpaal 110,2 , Noordbaan.
Afstand tot ringplaats 12 km. Helaas ook weer een uil dood teruggemeld in het broedseizoen met de
kans dat er ergens broedsel verloren gaat.

Steenuil. Ringnummer 3649510
Geringd als nestjong uit een nestje van 4 jongen op 04-06-2008 aan de Stokkelersweg in Almelo.
Deze uil werd op 18-06-2015 als vrouw, broedend, gecontroleerd in een kast aan de Esweg in
Daarle, gemeente Hellendoorn. Afgelegde afstand tot ringplaats: 11 km. Verstreken tijd: 7 jaar en
15 dagen.
Voor een steenuil al een respectabele leeftijd.

Steenuilen. Ringnummers 3751933, 3751937 en 3673866
Beide uiltjes werden op 30-06-2012 als nestjong uit een nestje van 3 geringd aan de Schutteweg in
Holten. Uil 3751933 vrouw, broedend gecontroleerd op 06-05-2015 aan de Raamsweg in
Hellendoorn. Afstand tot ringplaats: 8 km. Verstreken tijd: 2 jaar, 10 maanden en 7 dagen.
Haar broer, ringnummer 3751937 troffen we op 15-04-2016 aan in een kast aan de Entelerweg in
Enter, met vrouwtje 3673866. Deze was als broedvogel geringd op 10-05-2010 aan de Huttemans
weg in Enter.

Bosuil. Ringnummer 6155681
Geringd op 08-04-2014 uit een broedsel van 4 in het Rijssenseveld te Rijssen. Op 11-05-2015 werd
de ring gevonden aan de Nijverdalseweg in Holten. Commentaar op de ringmelding: soort
onbekend, gepakt door roofvogel. Alleen ring gevonden onder bewoonde havikshorst.

Kerkuil. Ringnummer 5849152
Geringd als nestjong op 30-06-2015, Oudenampsen te Laren in Gelderland. Op 27-11-2015 dood
gevonden. Commentaar op de ringmelding: dood korter dan een week. Vogel is ziek gevonden
onder nestkast, uitgehongerd. Vindplaats Koeweidenweg te Holten. Afstand tot ringplaats: 10 km.
Verstreken tijd: 4 maanden en 28 dagen.

Steenuil. Ringnummer 3637472
Als nestjong geringd uit een nestje van 4 op 11-06-2006 aan de Krijgerstraat in Vriezenveen. Op
01-03-2014 en 16-06-2016 ringnummer afgelezen in een kast aan het Westeinde in Vriezenveen.
De afstand tot de ringplaats is nog geen km. maar een leeftijd van 3658 dagen, dus ruim 10 jaar
komt niet veel voor.

Steenuil. Ringnummer 3637545
Geringd als nestjong uit een nestje van 4 op 15-05-2007 op de Borkeld te Rijssen. In 2011, 2012,
2013, 2014 en 2015 op broedsel gecontroleerd, ook weer op de Borkeld enkel honderden meters
van haar geboorteplaats. Verstreken tijd: 8 jaar en 14 dagen.

