Kerkuilen ringen, 29-06-2017
Jitte van Leeuwen
Vandaag mochten we kijken bij het ringen van een aantal jonge Kerkuilen.
We bezochten de boerderij van de fam. Jonker aan de Vennewatersweg 25
in Heiloo. Waar een kerkuilenkist in de schuur hangt.
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Kerkuilen (en andere vogels) worden geringd en onderzocht om te weten
waar ze naar het uitvliegen naartoe gaan, hoe oud ze gemiddeld worden,
wat het geslacht van de jongen is, hoe zwaar ze zijn en hoeveel jongen er
worden grootgebracht.
Er waren 10 jeugdleden aanwezig en nog een aantal andere mensen die
ook kwamen kijken.
Henk Eekhoorn vertelde eerst een aantal algemene dingen over Kerkuilen.
Onder andere dat Kerkuilen broeden in een grote kist en dat ze elke dag
een braakbal uitbraken (in een braakbal zitten alle onverteerde stukjes van
de prooien die Kerkuilen eten zoals, muizen, vogels en insecten). Kerkuilen

zijn nachtvogels. Net als Bosuilen hebben ze zwarte ogen, dat betekent dat
ze 's nachts goed kunnen zien en dan op prooien jagen.
Piet Zomerdijk klom ondertussen in de schuur een ladder op om de jongen
te pakken.
De vier jongen werden in een grote tas mee naar buiten genomen zodat ze
onderzocht konden worden.
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Guido Keijl mat de vleugellengte op, woog ze en deed een ring om hun poot.
Elke ring heeft een unieke code. Alles werd opgeschreven en de gegevens
worden allemaal landelijk verzameld.
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Het oudste jong was 56 dagen oud en de jongste 50 dagen. Dat verschil
was duidelijk te zien want de jongste had nog best wel veel dons terwijl de
oudste al een mooi verenkleed had en bijna geen dons meer.
Een van de jongen poepte de hele tafel onder toen hij of zij uit de tas werd
getild, tot grote verbazing van iedereen. De jongen zijn tijdens het ringen erg
rustig en het lijk alsof ze in een soort van trans zijn. Dat is bij elke vogel zo,
dat is een natuurlijke reactie.
Beide ouders waren afwezig, dat is normaal als de jongen iets groter zijn,
anders blijven de jongen maar zeuren om eten.
Laurie Karels maakte tijdens het ringen de kist schoon. Er kwamen heel veel
braakballen uit, die samen een laag van 10 tot 20 cm vormde in de kist. Die
braakballen stonken enorm. Moet je na gaan hoe dat ruikt in de kist zelf.
Tijdens het schoonmaken vond meneer Karels 2 geheel verteerde jonge
Kerkuilen. De ene had een ring om zijn poot en was waarschijnlijk van vorig
jaar en had blijkbaar niet genoeg eten gekregen. De andere was
waarschijnlijk van dit jaar en had geen ring. Ook deze dode jonge Kerkuilen
vormen helaas informatie over het al dan niet groot brengen van de jongen.
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Naast Kerkuilen zagen we ook een Kraai en heel veel Boerenzwaluwen.
Het was een heel leuke ervaring en het was mooi om te zien.

