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Steenuil. Ringnummer 3637693
Deze uil werd op 10-19-2007 bij het schoonmaken in een kast bij de buren aan de Ypeloweg
aangetroffen. De vogel was volgroeid en ongeringd. We weten dus niet waar ze vandaan kwam. Op
21-5-2008 werd ze broedend aangetroffen in een kast, 2 huisnummers verderop aan de Ypeloweg.
Ook in 2009, 2010 en 2011 broedde ze in deze kast. In 2012 werd er wel in deze kast gebroed maar
hebben we het vrouwtje niet kunnen controleren. Dat lukte wel in 2013, 2014, 2015 en 2016. In
2016 kon ook de ring van het mannetje afgelezen worden. Deze was als nestjong geringd aan de
Ireneweg in Notter. Of deze uil ook de vorige jaren met dit vrouwtje gepaard was, weten we helaas
niet. Jongen hebben we dit jaar hier helaas niet geringd, die waren helaas al uitgevlogen. Al met al
heeft dit uiltje al ruim 30 jongen groot gebracht. Ze draagt ondertussen al 7 jaren, 6 maanden en 18
dagen haar ring. Dit terwijl de gemiddelde leeftijd van een steenuil ruim 3 jaar is. Een oude taaie
dus.
Steenuil. Ringnummer 3685000
Geringd op 09-06-2010 aan de Hammerweg te Vriezenveen. Uit een nestje van 4 jongen. Het
ringnummer van deze vogel werd in het veld afgelezen vlakbij de molen aan de Hammerweg op 2206-2015. Dat was binnen de afstand van een kilometer. 1839 dagen na de dag van dat de uil geringd
werd, dan wel 5 jaar en 13 dagen. We weten verder niets van deze uil maar waarschijnlijk is dit het
mannetje van het paartje steenuilen dat hier ter plekke broedt. Bij nestkastcontroles worden
doorgaans alleen vrouwtjes op het nest aangetroffen en blijven de mannen dus onbekend.

Steenuil. Ringnummer 3701307
Steenuil, vrouw, ongeringd in een kast met 4 jongen, aan de Veendijk te Rijssen. Ook in de
daaropvolgende jaren kon het ringnummer in deze kast worden afgelezen, het laatst op 02-06-2016.
Bij kastcontrole op 30-04-2015 troffen we nog een ongeringde uil in de kast aan, een mannetje die
ring nummer 3771247 kreeg. In maart 2016 werd dit echtpaar weer in de kast aangetroffen en
hebben ze succesvol gebroed.

Steenuilen. Ringnummer 3767353 en 3758165

Geringd als nestjong op 21-05-2014 in een kast aan de 1ste Nieuwstadsweg te Wierden, uit een
nestje van 4 jongen. Op 01-05-2015 als man aangetroffen in een kast aan de Nieuwe Hoeksweg te
Wierden samen met vrouwtje 3758165 broedend op 3 eieren. Dit vrouwtje was als nestjong op 0606-2013 geringd aan de Veendijk in Rijssen. Op 25-04-2014 werd dit vrouwtje broedend
aangetroffen in een kast aan de van Kregtenweg te Notter, en het jaar daarop dus in de kast aan de
Nieuwe Hoeksweg, op 5 km afstand van haar geboorteplaats. Het gebeurt niet vaak dat vrouwtjes
een eenmaal gekozen broedplaats verlaten.

Steenuil. Ringnummer 3771172
Geringd aan de Burgemeestersdijk te Wierden op 03-06-2014. Op 02-05-2015 Broedend op 3 eieren
in een kast aan de Schapendijk te Notter. In de kast lag ook nog een vuil kippenei. We komen af en

toe wel meer gekke dingen in een kast tegen. Dit is doorgaans het werk van steenmarters die zo’n
kast als slaapplaats gebruiken. Bij kastcontrole op 28-04-2016 konden we dit ringnummer in deze
kast weer aflezen, ze had toen een broedsel van 4 eieren.

Steenuil. Ringnummer 3701298
Vrouwtje broedend op 5 eieren, geringd op 25-04-2012 aan de Maatgravenweg te Rijssen. Ook in
2013, 2014, 2015 en 2016 heeft ze in deze kast gebroed en in deze periode 15 jongen groot gebracht.
Geringd als volwassen vrouwtje, weten we dus niet waar ze vandaan kwam en hoe oud ze is.

Steenuilen. Ringnummers 3701149 en 3701150
Deze beide uiltjes werden op 26-05-2011 geringd in een kast aan de Kloosterhoekweg te Wierden
uit een nestje met 5 jongen. Uil 3701149 werd op 06-05-2013 broedend aangetroffen in een kast aan
de Achteresweg te Enter op 4 eieren. Helaas was dit legsel bij controle op 03-06-2013 verlaten, dat
gebeurde in 2014 nog een keer. Bij de laatste controle troffen we toen in plaats van 5 jonge uilen 5
koude eieren aan. Maar in 2015 en 2016 had ze er meer kaas van gegeten en vlogen er jongen uit.
Haar zusje ringnummer 3701150 werd 25-04-2012 broedend aangetroffen in een kast aan de
Zunaweg te Zuna op 3 eieren. Maar ook dit broedsel werd verlaten. In 2013 en 2014 vlogen er wel
jongen uit. In 2015 troffen we op 08-06-2015 helaas 5 koude eieren aan, in 2016 ging het weer goed
en konden 5 jonge uiltjes geringd worden.

Kerkuil. Ringnummer 5478626
Kerkuil, geringd als nestjong aan de Larenseweg te Markelo op 16-05-2014, en teruggemeld op 1406-2015 als verkeersslachtoffer in de berm van de A1 in Holten bij hectometer paal 121.1. Volgens
bijgevoegd commentaar; dood, langer dan een week. Vogel in vergaande staat van ontbinding.
Afstand tot ringplaats 3 km. Verstreken tijd 1 jaar en 30 dagen. Jammer maar dit gebeurt nogal eens.
Gezien de vinddatum, zou het best kunnen zijn dat deze vogel een broedsel had en langs de A1 aan
het foerageren was. Kerkuilen zijn al na negen maanden geslachtsrijp.

Steenuilen. Ringnummers 3752022 en 3752062
Ongeringd vrouwtje, kreeg ring 3752022, broedend op 24-04-2014 in een kast aan het Middelveen
te Rijssen. Bij een tweede controle was de kast leeg. Een jaar later, op 30-04-2015 een tweede
broedpoging. Nu was er ook een man in de kast met ringnummer 3752062. Deze was op
19-05-2014 als nestjong geringd aan de Veendijk te Rijssen. Dit paar had 5 eieren en alles leek in
orde. Helaas waaide tijdens de zomerstorm in dit jaar het deksel van de kast en ging het legsel
verloren.

