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VOGELVARIA

SIMULTAANTELLING VAN KLAPEKSTEHS OP DE STRABRECHTSE HEIDE

Op 8 januari 2000 werd weer de jaarlijkse Klapekstersimultaantelling op de Strabrecht
gehouden. Er werden in totaal 7 Klapeksters gezien. Voor de volgende tellin-e in 2001 zal ik
een totaaloverzicht geven van 10 jaar simultaantellingen.

ledereen die mee heeft geholpen hierbij heel erg bedankt Zeer zeker ook jap Smit van
Staatsbosbeheer, die niet alleen rneetelt maar ons ook de gelegenheid qeeft orn gebmik te
maken van hun kantine voor het zetÍen van koffie en warm maken r,an de en\.tensoep.
Nogmaals iedereen bedankt en tot de volgende telling.

Piet van Happen

TERUGMELDING VAN EEN JONGE RANSUIL

In aanvulling op het artikel in het vorige nummer van de Blauwe Klauwier Qrg. 25
no.3) van Pieter Wouters over de Ransuilen in de gemeente Reusel kan al weer iets meer
gezegd worden over de overleving van de jonge Ransuilen.

Er is namelijk al een terugmelding binnengekomen van een van de geringde jongen.
Dit jong werd op 4mei 1999 geringd, in de buurt van de Kleine Cirkel in Reusel. Het was de
op een na lichtste in het nest, waarschijnlijk dus ook de op een na jongste van de vier in het
nest aanwezige jongen.

Vier? Nou ja, drie in het nest en een op de grond. Want toen we bij het nest kwamen
lag er een jong, het kleinste, onder de nestboom op de grond. Na het ringen zijn ze alle vier
weer naar boven gebracht en in het nest gezet.

Bij latere controle overdag op 8 mei, heeft Pieter dat kleine jong eerst een keer van de
grond op een lage tak gezet. Toen het op 9 mei weer op de grond zat, een beetje verscholen,
heeft hij hem hoog in de boom op een tak bij het nest gezeÍ. Niet in het nest want dat was aan
de kleine kant en de drie andere uilskuikens waren een stuk groter dan het kakkenestje.

Daarna leek alles goed te gaan. Want op l0 mei zat de jonge uil nog op die tak. Bij een
avondcontrole op 23 mei zaten eÍ 4 jongen te roepen in de buurt van het nest. Ook op 16 juni
riepen er nog vier uitgevlogen jongen in het bosperceel u,aar het nest was. Dus toen leefclen ze
nog alle vier

Nu is de kleinste van de drie andere op 11 juli 1999 dood gevonden als
verkeersslachtoffer in de buurt van Moergestel, dat is 20 kilometer van de ringplaats. Hieruit
blijkt dat jonge Ransuilen zich al vrij kort na het zelfstandig worden, verwijderen van hun
geboortestreek om zich elders te gaan vestigen. Ook is het duidelijk dat na het succesvol
uitvliegen er nog vele gevaren ontweken moeten worden, eer een jonge uil aan de
voortplanting kan gaan deelnemen.

Jan Wouters
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