Terugmeldingen. Katoelenkiekers. Deel 9
Steenuilen. Ringnummers 3701466 en 3637611
Als nestjong geringd met ring 3637611, uit een nest van 4, op 26-05-2007 aan de Broezeweg in
Ypelo. Bij nestkastcontrole op 23-04-2013 troffen we haar aan in een lege kast aan de
Voorbroeksweg Enter. Ook in deze kast een dood mannetje met ringnummer 3701466, geringd op
25-05-2012 aan de Kippershoekweg in Wierden. Oorzaak mogelijk een marter, de kast bleef dat
jaar leeg. Op 28-04-2015 troffen we het vrouwtje 3637611 weer aan in een kast aan de
Iemenkampsweg te Enter, broedend op 4 eieren. Bij de volgende controle konden er 3 jongen
geringd worden, het vierde ei was niet bevrucht.

Steenuil. Ringnummer 3637675
Geringd als nestjong aan de Janninksweg te Hoge Hexel, uit een nest van 6, op 08-06-2007. Een
nestje met 6 jongen komt maar af en toe voor. Op 24-05-2008 broedend aangetroffen in een
nestkast aan de Geerdijk in den Ham. Op 21-05-2013 idem maar helaas zonder resultaat. De 3
gelegde eieren waren onbevrucht. Ook op 21-05-2014 werd het ringnummer weer in dezelfde kast
afgelezen en ook dit jaar was het eindresultaat 2 onbevruchte eieren. Bij de nestkast controle op
10-05-2016 bleek ze nog op hetzelfde adres aanwezig te zijn, broedend op 3 eieren. Of dit broedsel
succesvol was is helaas niet bekend. Afstand tot ringplaats 9 km. Verstreken tijd 8 jaar,11 maand en
2 dagen. Voor een steenuil een hoge leeftijd.

Steenuilen. Ringnummers 3637693 en 3684684
Bij het schoonmaken van de nestkast aan de Ypeloschoolweg op 10-10-2007 troffen we een
ongeringd vrouwtje aan. Ze kreeg ring 3637693 aangemeten. Bij nestcontrole op 21-05-2008 had ze
in deze kast een broedsel met 2 jongen en 3 schiere eieren. Vervolgens werd ze in deze kast op 0207-2009 met 4 jongen aangetroffen. Vervolgens op 28-05-2010 met 5 jongen en op 30-05-2011 met
4 jongen. In 2012 troffen we wel 3 jongen aan, maar niet het vrouwtje. Dat lukte wel weer op 2306-2013 met 3 jongen, op 23-05-2014 met 4 jongen en op 08-06-2015 met 3 jongen.
Op 15-04-2016 werd ze in de kast aangetroffen in gezelschap van steenuil man met ringnummer
3684684, die als nestjong op 28-05-2010 als nestjong uit een nestje van 5 geringd was aan de
Ireneweg in Notter. Hoelang de 2 een paar heeft gevormd weten we helaas niet want dit was de
eerste keer dat we de man in deze kast aantroffen. De Leeftijd van het vrouwtje min. 8 jaar,
6 maand en 5 dagen. De leeftijd van de man 5 jaar 10 maand en 18 dagen. En de afstand tot de
ringplaats 4 km.

Steenuil. Ringnummer 3646949
Ongeringd vrouwtje broedend, Jeurlinksweg te Holten op 22-04-2009. Kreeg van ons ring 3646949.
Ze werd ook in de jaren 2010, 2011, 2014 en 2016 broedend in deze nestkast aangetroffen. Ook in
2012, 2013 en 2015 was de kast bezet maar troffen we geen oudervogel aan. We mogen wel
aannemen dat ze ook in die jaren in deze kast gebroed heeft. Verstreken tijd tussen ringdatum en
laatste controle: 5 jaar en 1 dag.

Steenuil. Ringnummer 3646950
Vrouwtje, ongeringd, broedend in nestkast aan de Koeweidendijk in Holten. Op 22-04-2009. Kreeg
ring 3646950. Ze werd op 12-05-2016 broedend aangetroffen in en nestkast aan de Griemerweg in
Geesteren, Gelderland. Het komt wel eens voor dat een vrouwtje van broedplek verwisseld maar de
afstand blijft dan doorgaans tot enkele honderden meters beperkt. Maar de afstand tot de ringplaats
van 22 km is wel opmerkelijk. Verstreken tijd: 7 jaar en 20 dagen.

Kerkuil. Ringnummer 5488771
Geringd als nestjong aan de Meester Werkmanstraat Hellendoorn. Op 16-09-2014. Met broedsel
aangetroffen aan de Veltkampsweg. Hoge Hexel. Op 15-06-2016. Afstand tot ringplaats 4 km.
Verstreken tijd 1jaar,8 maanden en 29 dagen.

Bosuil. Ringnummer 6155682
Ongeringd vrouwtje, 2 kj. D.w.z. het is een vogel die vorig jaar geboren is en dit is haar tweede
kalenderjaar. Broedend op 4 eieren aan de A.H. Ter Horstlaan in Rijssen op 15-4-2014. Ze kreeg
ring 6155682. Er vlogen maar 2 jongen uit. Dat was ook het geval in 2015 en 2016. In beide jaren
werden er 4 eieren gelegd en vlogen er elk jaar maar 2 jongen uit.

Kerkuil. Ringnummer 5447586
Als nestjong geringd aan de Katenhorstweg in Hellendoorn uit een nestje van 3 jongen op
07-08-2012. Op 02-12-2016 teruggemeld aan de Veltkampsweg te Hoge Hexel onder vermelding
dood langer dan een week, Vogel in kadaverstadium. Afstand tot ringplaats: 5 km. Verstreken tijd:
4 jaar, 3mnd. en 25 dagen.

Kerkuil. Ringnummer 5478679
Vogel als nestjong geringd uit een nestje van 5 jongen op 09-06-2016, ook weer aan de
Veltkampsweg te Hoge Hexel. Teruggemeld op 19-11-2016 op de ringplaats. Bijgevoegd
commentaar; Dood, onbekend hoelang, alleen poot met ring gevonden bij het schoonmaken van de
nestkast. Deze vogel is waarschijnlijk na het ringen als nestjong in de kast doodgegaan.
Bij het schoonmaken van kasten is het altijd opletten of er geen resten van vogels of ringen in het
nestmateriaal achtergebleven zijn.

