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Op 28 juni 2000 werd door Jan Wouters een
kerkuil als nestjong geringd in Reusel. De
nestkast waar deze uil werd geringd is samen
met de veldschuur al lang geleden
afgebroken. Maar twaalf jaar later op 19
februari 2013 werd deze uil als
verkeersslachtoffer gemeld aan de
ringcentrale Vogeltrekstation Arnhem. De
kerkuil werd exact L2 jaar,7 maanden en 22
dagen later gevonden op 55 kilometer van de
ringplaats langs de snelweg E34 vlakbij de
stad Antwerpen in België. Deze terugmelding
betrof de oudst geringde kerkuil van Jan
Wouters.

Over het leven van deze uil is verder niets
bekend, aldus Ludo Smets van
Kerkuilwerkgroep Vlaanderen. Het ringen van
Kerkuilen levert ons in al die jaren
interessante informatie over overleving en
dispersie.
Regelmatig krijgen we terugmeldingen maar
meestal betreft het dan eerstejaars -
onervaren - vogels. Vorig jaar betrof het nog
veertien slachtoffers in de Kempen. Deze
kerkuil had met twaalf jaar een respectabele
leeftijd bereikt. I

OpuenxelrJKE BUTZERDENBTJEENKoMsT
Geert Sanders

Op Toterfout, 200 meter ten noorden van het
geitenboerke in Oerle, trof ik op 28 november
2012, op een akker 15 buizerden aan. Het
was een bewerkt stukje wortelveld. De
buizerden zaten mooi over de akker verdeeld
ongeveer 2 ha. groot.

Af en toe zag je ze rennen om vervolgens iets
kleins weg te pikken. Ik vermoed
regenwormen, maar het zou best ook iets
anders kunnen zijn. Het waren zeker geen
muizen. Om ze niet te verstoren probeer ik
daar later nog achter te komen. Al moet ik
zeggen dat ze helemaal niet schuw waren. Ze

Z I elauwe Klauwier

bleven zelfs zitten als er voetgangers langs
kwamen. Ook op 29 november 2Ot2 zaten er
weer 15 buizerden op hetzelfde stukje akker.
Een mooi bont gezelschap van allerlei
kleurvarianten. Van wit tot zwart.

Via via hoorden ik dat de buizerden hier
minimaal al enkele dagen zitten. laren
geleden trof ik een wortelveld aan bij het
vliegveld Eindhoven dat niet gerooid was,en
de hele winter braak had gelegen. Hier had
zich toen een muizenplaag gevormd, wat toen
heel veel blauwe reigers aantrok. I
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