Jaarverslag 2012: Uilenwerkgroep Ken en Geniet

De uilenwerkgroep bestaat uit 8 personen:
Kees van Dongen
Toon Thielen
Harrie van Dongen
René Louwet

Albert Schaafstra
Peter Verschure
Kees Steenvoorden
Thieu Verharen (contactpersoon 0162315480)

Hieronder de drie soorten uilen in Dongen die wij monitoren .

Foto’s: Leo Reijnierse

Wij zijn in 2012 tweemaal bij elkaar geweest:
- Op 7 mei hebben wij in bovengenoemde samenstelling de volgende punten
besproken:
o taakverdeling
o bijzonderheden gastgevers (in het bijzonder Dongen Vaart)
o verdeling nestkasteninventarisatie
- Op 22 oktober zijn de volgende punten aan de orde gekomen:
o Definitieve inventarisatie 2012
o Bijzonderheden m.b.t. kastenbezitters (gastgevers)
o Plaatsen of vervangen van kasten
o Informatieavond voor gastgevers en leden van K&G op 4 en 5
okt.
o Onderstaande gegevens zijn aan Brabants Landschap
doorgegeven excl. de ransuilgegevens

.
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Verdere gegevens:
- 2 oude steenuilenkasten (B.L) op nieuwe locatie geplaatst.
- 2 nieuwe steenuilkasten (B.L.) geplaatst
- 3 nieuwe kerkuilenkasten (B.L.) geplaatst
- 1 nieuwe kerkuilenkast (privé) geplaatst

Er is een presentatie over het werk van de uilenwerkgroep gegeven aan de basisschool in
Oosteind.

Conclusie:
Eerst het goede nieuws!!!!!
Goede broedresultaten, zie tabel (vooral Steenovensebaan en Paalstraat)
Dan het slechte nieuws van het jaar 2012.
- enkele broedsels van de steenuil/kerkuil zijn bijna of geheel verloren gegaan door
factoren waar we geen of weinig invloed op hebben:
 Wisselende weersomstandigheden in het voorjaar.
 Verkeersslachtoffers (ouders)
 Slachtoffers onder de jongen door voedselgebrek
- een aantal broedgelegenheden van steen- en kerkuil zijn verstoord of verdwenen door
factoren waar we wel invloed op kunnen hebben:
 Door sloop, verbouwing of restauratie van gebouwen
 Door bestemmingsplanwijzigingen.
Voorbeelden hiervan zijn:
leerlooierij Dongen Vaart.

boerderij ’s Gravenmoer.

Geen steenuil meer waargenomen.

Geen kerkuil meer waargenomen.

boerderij Klein Dongen.

kerk Kerkstraat Dongen

Steenuil gebroed met 2 jongen.
Kasten verhangen.

Wel kerkuil waargenomen.
Geen broedsels laatste 4jaar.

Belangrijke data in 2013
Uilendagen in het Cambreurcollege Dongen
4 en 5 oktober 2013
4 oktober voor de gastgevers
 met gastspreker Jochem Sloothaak van Brabants Landschap
 met verschillende lezingen/workshops
5 oktober 2013 voor leden van Ken en Geniet
 met gastspreker Hans Peeters van de Vogelbescherming
 met verschillende lezingen/workshops
Beide activiteiten vinden plaats i.s.m. Brabants Landschap.

Thieu Verharen.

