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Vergaderingen van de uilenwerkgroep waren in 2015 op:
20 mei (A)
21 oktober (B)
Besluitenlijst 2015 A en 2015B
15A Ku kast Dorst: Toon en Thieu gaan dit afwerken.
15 B Dit is nog niet gebeurd
15A Camera gastgever Berende: René en Jan nemen contact met de
gastgever op en werken dit verder af.
15B We zitten hier met een probleem.
15A Contact aangrenzende werkgroepen: Kees Steenvoorden en Thieu gaan
contact leggen met UWG Gilze en Rijen en met IVN de Waerdman W.
15B Een e-mail gaat in november de deur uit om de groepen in december om
de tafel te krijgen.
Opm. De mail is in jan.2016 verzonden
15A Vaartocht Biesbosch: Deze afspraak gaat naar 2016. In de volgende
vergadering wordt een datum afgesproken.
15B De wens van de vergadering gaat uit naar de derde week van april 2016
15A Nieuwsbrief: Leo gaat contact op nemen met Christ en wil behoudens
enkele voorwaarden het voortouw nemen.
15B De nieuwsbrieven van Leo zijn digitaal te ontvangen.
Opm. Leo de nieuwsbrieven zien er goed uit.
15A Veilig de ladder op: De onveilige ladder wordt met de
kerkvertegenwoordiger besproken en evt. daarna met het B.L.
15B Foto’s waar de lengte en de hoogte van de ladder te zien zijn, zijn
opgestuurd naar B.L. Marco Renes neemt contact met ons op.

Bijzonderheden m.b.t. onze gastgevers:
Er is weer door de kerkuil gebroed in de Protestantse kerk. De jongen zijn de kast
uitgelopen bij de controle en daarna naar Zundert gebracht.
De uitgezette kerkuilen in 2014 zijn de aanzet geweest tot een succesvol broedsel in de
kast van René.
De ransuil heeft in ’s Gravenmoer op drie plaatsen gebroed.
Bijzonderheden m.b.t. onze werkgroep:
Kees van Dongen Thieu hebben de veiligheidscursus gevolgd.
Leo heeft alle gegevens verzameld. Op de volgende pagina kun je het allemaal op je
gemak bestuderen.

Inventarisatie-gegevens 2015
Kerkuil

2015

Steenuil

Totaal
Broedlocaties met activiteit
Broedlocaties met territoria
Broedlocaties met
broedgevallen
Geslaagd
Mislukt
Uitgevlogen jongen

9
0
10
10
0
25

2015

Ransuil

Totaal
Broedlocaties met activiteit
Broedlocaties met territoria
Broedlocaties met
broedgevallen
Geslaagd
Mislukt
Uitgevlogen jongen

5
3
19
16
2
51

2015
Totaal

Winterroestplaatsen

13

Broedlocaties met
broedgevallen

4

Uitgevlogen jongen

10

Nu één en ander in tabelvorm te zien is, zijn er drie conclusies:
Voor de kerkuil was 2015 een pittig jaar met minder broedgevallen en een minder
groot aantal grootgebrachte jongen per broedsel.
De steenuil had minder broedgevallen, maar wist met een hoger aantal grootgebrachte jongen een prima resultaat neer te zetten.
Een nieuwe winterroest voor de ransuil en 10 grootgebrachte jongen overtrof onze
verwachtingen.
Thieu Verharen

