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De vergaderingen van de uilenwerkgroep waren in 2018 op:
16 april
22 oktober
De provinciale uilenavond was op:
18 april
Kees Steenvoorden was daar namens onze UWG aanwezig, Johan de Jong (Kerkuilen
Werkgroep Nederland) en Ronald van Harxen (Stone) gaven een interessante lezing.
De kerkuil is van de rode lijst.
Er was dit jaar geen speciale activiteit voor de UWG. We gaan ons best doen om in 2019 weer
iets op de agenda te krijgen.
Het burenoverleg heeft tot gevolg gehad dat een aantal kasten overgeheveld zijn naar andere
regio's, wel hebben we nu nog één kerkuilenkast in Waspik hangen.
De laatste buur, UWG Tilburg, wordt in 2019 uitgenodigd.
Er zijn dit jaar geen jonge uilen van (Stg. Vogelrevalidatie Zundert) uitgezet en de kast bij Beum is
afgevoerd.
Waar in 2018 mee begonnen is:
Leo heeft een begin gemaakt met een nieuw inventarisatie programma (Uilenmonitor)
dat door BL. aangeleverd is.
Er werd om met dit programma kennis te maken door BL. een cursus (6 nov.)
aangeboden, waarbij Thieu en Leo aanwezig waren.
Met alle uilen- inventariseergroepen van onze werkgroep zijn de gegevens van alle
kasten (118) van de gastgevers (90) in het programma opgeschoond en bijgewerkt.
Kees Steenvoorden maakt voortaan de notulen.
Een woord van dank aan:
Elly en René, voor hun gastvrijheid bij onze vergaderingen.
Leo, voor het verwerken van alle gegevens, alle veranderingen en natuurlijk voor het
aanleveren van de tabellen en grafieken.
Kees voor het maken van de notulen.
Onze inventariseerders: Jan, Kees v. D., Kees S. René, Fons, Toon, Harrie en Peter.

Thieu Verharen, coördinator UWG Ken en Geniet

De inventarisatie-gegevens, grafieken en conclusies staan op de volgende bladzijden.
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Nu één en ander in tabelvorm te zien is, zijn er drie conclusies:
Voor de kerkuil was 2018 een redelijk jaar. We hadden minder broedgevallen dan in 2016, maar
nu met een evenveel aantal uitgevlogen jongen. De weinige broedgevallen kan te maken hebben
met het extreem warme weer.
De steenuil zat met het aantal broedgevallen op een hoog niveau , maar het broedsucces was
zeer wisselend. Wel 49 uitgevlogen jongen maar ook 11 dode jongen op het nest.
De ransuil heeft in ’s Gravenmoer op 3 plaatsen gebroed. Er zijn 3 jongen grootgebracht

