Terugmeldingen Katoelenkiekers. Deel 7
Bosuil. Ringnummer 6118588
Vrouwtje, broedend op 4 eieren aan de Korhoenderweg in Holten. Werd op 13-04-2007geringd en
kreeg ring 6118588. Dit legsel resulteerde in 4 uitgevlogen jongen en was dus succesvol. Een
eenmaal gekozen broedplek, in dit geval een nestkast, wordt zelden verlaten. Maar helaas, de kast is
daarna niet meer gebruikt. Op 04-10-2015 werd ze als verkeersslachtoffer gemeld aan de
Holterstraatweg in Holten-Rijssen. Ze zal in die tussenliggende jaren ongetwijfeld ergens gebroed
hebben.
Afstand tot ringplaats: 2 km. Verstreken tijd: 8 jaar, 5 maanden en 22 dagen.

Steenuil. Ringnummer 3649354 en 3666958
Vrouwtje steenuil als nestjong geringd uit een nestje van 4, aan de Stegeboersweg in Wierden op
22-05-2008. Bij nestkastcontrole op 11-05-2010, broedend op 4 eieren aan de Broezeweg in Ypelo.
Ook bij het schoonmaken van de kast op 17-11-2010 was ze aanwezig. Bij nestcontrole in 2011
lagen er wel braakballen in de kast, maar deze bleef verder leeg. Ze werd dat jaar op 13-05-2011
wel broedend op 4 eieren aangetroffen in een andere kast aan de Ypeloweg. Bij de volgende
controle op 09-06-2011 zat er tot onze verbazing een ongeringd vrouwtje in deze kast op 1 ei.
Waarschijnlijk was haar legsel door een steenmarter gepredeerd en is de lege kast door het andere
vrouwtje bezet. In 2012 zijn we haar daar niet meer tegengekomen. De kast aan de Ypeloweg was
door een ander paartje bezet en in de kast aan de Broezeweg lagen alleen wat braakballen. Maar op
23-04-2013 broedde ze weer in de kast aan de Broezeweg. Dat was ook het geval in 2014, samen
met man met ringnr. 3666958. Op 06-05-2009 troffen we in deze kast een ongeringd paartje
steenuilen aan, de man kreeg ring 3666958 en de vrouw 3666959. Van dat vrouwtje hebben we tot
op heden niets meer vernomen. Ook in 2015 heeft paar 3649354 en 3666958 in deze kast 5 jongen
grootgebracht. In 2016 was de kast aan de Broezeweg ook weer bezet maar helaas hebben we de
oude vogels bij de kastcontroles niet aangetroffen.
Ringnr. 3649354. Afstand tot ringplaats: 4 km. Verstreken tijd: 6 jaar 11 maanden en 6 dagen.
Ringnr. 3666958. Afstand tot ringplaats: 0 km. Verstreken tijd: 5 jaar 11 maanden en 22 dagen.

Kerkuil. Ringnummer 5478546
Geringd als nestjong aan de Espelodijk in Holten uit een nestje van 5 jongen op 03-08-2015. Op 1812-2015 teruggemeld aan de Poggenbeltweg in Haarle. Commentaar; gevonden in het bos langs de
wegkant. Verkeersslachtoffer. Dood, korter dan een week. Afstand tot ringplaats 3 km. Verstreken
tijd 4 maand en 15 dagen.

Kerkuil. Ringnummer 5478519.
Nestjong, geringd uit een nestje van 4, aan de Bekkenhaarsweg in Vriezenveen op 09-06-2015. Ook
deze uil werd als verkeersslachtoffer teruggemeld op 28-09-2015 langs de E22, Oostwold
Gemeente Leek, Groningen. Commentaar: verkeersslachtoffer, dood, korter dan een week. Uit onze
terugmeldingen blijken de meeste kerkuilen door het verkeer te sneuvelen. De brede bermen van de
snelwegen zijn een goed maar gevaarlijk jachtterrein. Afgelegde afstand tot ringplaats 89 km.
Verstreken tijd: 3 maanden en 19 dagen.

Steenuil. Ringnummer 3649391, 3637483 en 3771172

De uilen in onze kasten worden al 10 jaar geringd. Door het aflezen van de ringen tijdens de
nestcontroles krijgen we veel gegevens, waardoor we het wel en wee van deze uilen kunnen volgen.
Steenuil 3649391: geringd als nestjong uit een nestje van 5 op 24-05-2008 aan de Heijkampsweg in
Notter. Deze werd als steenuil-man op 06-05-2009, samen met steenuil-vrouw, ringnr. 3637483
broedend aangetroffen in een kast aan de Schapendijk in Notter. Dit vrouwtje werd 3 jaren eerder
op 13-06-2006 broedend en ongeringd aangetroffen in dezelfde kast aan de Schapendijk. Ze kreeg
toen ring 3637483. In 2010 bleef de kast leeg maar in 2011 bracht ze hier 3 jongen groot en in 2012
ook weer 3. In de daaropvolgende 2 jaren, in 2013 en 2014 bleef de kast weer leeg. In 2015 was de
kast weer bezet maar nu zat er een ongeringd vrouwtje broedend op 3 eieren in de kast. Deze kreeg
ring 3771172. Behalve de 3 steenuileieren lag er ook een kippenei in de kast. Zoiets is altijd een
teken, dat een steenmarter de kast gebruikt heeft. Bij de volgende controle op 12-06-2015 was de
kast leeg en verlaten, waarschijnlijk steenmarterwerk. In 2016 troffen we vrouw 3771172 weer in
de kast aan broedend op 4 eieren. De jongen zijn voorspoedig uitgevlogen. Bij het schoonmaken
van de kast op 12-11-2016 troffen we steenuil-man 3649391 weer in de kast aan. We mogen
aannemen dat deze steenuil in al deze jaren zijn gebied niet heeft verlaten, dat vrouw 3637483
gestorven is, en is vervangen door vrouw 3771172.

Steenuil. Ringnummer 3649510
Geringd uit een nestje van 5, aan de Stokkelersweg in Almelo, op 04-06-2008. Op 10-05-2012
broedend in nestkast aan de Dalvoordeweg in Daarle. Ook in de daarop volgende jaren, 2013, 2014,
2015 en 2016 werd de vogel broedend in dezelfde nestkast aangetroffen. Afstand tot ringplaats: 11
km. Verstreken tijd: 7 jaar, 11 maanden en 6 dagen.

Steenuil. Ringnummer 3649595
Bij kastcontrole op 01-05-2009 aan de Kloosterhoeksweg een ongeringd vrouwtje op 4 eieren. Ze
kreeg ring 3649595. In 2010 werden er 4 nestjongen in deze kast geringd, de ouders waren helaas
niet aanwezig. In 2011 was de kast leeg. In 2012 zat ze wel weer in de kast, ring afgelezen met 2
jongen. Ook in 2013 was dat het geval, nu met 3 jongen. In december 2013 troffen we in de kast
een geringde uil aan met nr. 3603664, deze was als nestjong geringd aan de Ypeloweg in Enter op
03-06-2006. Dit is waarschijnlijk het mannetje. In de winter zijn de geslachten niet te bepalen. In
2014 nog steeds hetzelfde vrouwtje in de kast, nu met 4 jongen. Zo ook in 2015, nu met maar 1 jong
en onbevruchte eieren. Helaas bij de voorjaarscontrole in 2016 stond er genoteerd: kast stuk moet
vervangen worden. Afstand tot ringplaats minder dan 1 km. Verstreken tijd: 6 jaar en 20 dagen.

Steenuil. Ringnummer 3667038
Geringd als vrouwtje, broedend aan de Piksenweg, Hoge Hexel met ring 3667038. Op 09-05-2011
broedend aangetroffen in nestkast aan de Nieuwstadweg in Daarle. Ze was dus van broedplaats
veranderd, wat niet zo vaak voorkomt. Ze had het hier blijkbaar goed naar haar zin want in de
daarop volgende jaren, 2012, 2013, 2014, 2015 en 2016 werd ze broedend in de zelfde kast
aangetroffen. Afstand tot ringplaats minder dan 1 km. Verstreken tijd: 6 jaar, 11 maanden en 15
dagen.

