Jaarverslag 2010: uilenwerkgroep Ken en Geniet
29 november: - koud,
- de hele dag is het onder nul gebleven.
- de eerste sneeuwvlokken gaan ’s Gravenmoer en omgeving wit kleuren.
- lange files staan op de wegen.
De kachel binnen brandt en terwijl ik dit jaarverslag aan mijn computer toevertrouw dwalen
mijn gedachten toch naar de vogels buiten, in het bijzonder naar de bosuil, die rond deze tijd
al zijn charmes in de strijd gooit om een vrouwtje te verleiden.
Begin november was hij (ja, manlief) al te horen in de Kerkdijk, twee nachten roepend om de
aandacht van een vrouwtje te krijgen. Deze twee nachten waren er dus vier uilensoorten op
’s Gravenmoers (Dongens) grondgebied.

De foto’s in dit verslag zijn gemaakt door Leo Reijnierse

De uilenwerkgroep is tweemaal bij elkaar geweest:
-

Op 31 mei, hebben wij na een rondleiding door de parktuin bij Peter
Verschure in kleine commissie de verdeling van de kasten besproken en via
de monitor de kerkuilen bewonderd.
De inventarisatiegegevens zijn op 13 oktober in de Stevenshof naast elkaar
gelegd en de gegevens zijn eind oktober naar het Brabantslandschap
gestuurd.

Er zijn 29 kerkuilkasten gecontroleerd. Bij het vrije broedgeval is nog geen controle
geweest.
De gegevens:
- 2 maal geen gegevens door gekregen
- 11 maal geen uilen op de nestkast
- 8 maal een uil op de nestkast, maar geen broedgeval
- 1 maal paartje op de broedplaats, maar uitslag onbekend
- 8 maal geslaagde broedpoging en uitslag bekend
Er zijn 28 jonge uilen groot gebracht en 25 van hen hebben ook de eerste dagen buiten de kast
overleefd.
Vergelijking met 2008, 2009 en 2010.
Jaar
Kerkuil

2008
-

2009
-

2010
25

Er zijn 32 steenuilkasten gecontroleerd. Bij het vrije broedgeval is ook een controle
geweest.
De gegevens:
- 1 maal geen gegevens door gekregen
- 20 maal geen uilen op de nestkast
- 1 maal eieren vastgesteld, afloop onbekend
- 2 maal,een uil op de nestkast, maar geen broedgeval
- 8 maal geslaagde broedpoging en uitslag bekend
Er zijn 16 jonge uilen groot gebracht en 16 van hen hebben ook de eerste dagen buiten de kast
overleefd.
Vergelijking met 2008, 2009 en 2010.
Jaar
Steenuil

2008
2

2009
9

Namens de uilenwerkgroep:
Kees van Dongen
Roelof Janssens
Aart Lagerwaard
Albert Schaafsta
Toon Thielen
Peter Verschure
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