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De vergaderingen van de uilenwerkgroep waren in 2018 op:
8 april
23 september
De provinciale uilenavond was op:
8 mei
Fons Loonen was daar met Joop Snijders (VWG) namens onze UWG aanwezig.
Klimtuig en jaarverslagen zijn mee naar Dongen teruggenomen.
Jasper Hummelink is ons nieuwe lid. Hij zal met Peter de kasten gaan controleren.
Speciale activiteit voor de UWG:
De volledige werkgroep bezocht op 28 november ‘s morgens de
Vogelrevalidatiecentrum Zundert.
Na een lezing en een rondwandeling werd hier ook de lunch gebruikt.
’s Middags naar het Mastboomhuis in Oud Gastel voor een rondleiding in dit unieke
huis.
Burenoverleg:
De laatste buur, SWG Tilburg, is in 2019 uitgenodigd. Kees en Thieu hebben een goed
en leuk gesprek gehad met 2 vertegenwoordigers van die werkgroep.
Vogelrevalidatie Zundert:
Er zijn dit jaar 3 jonge kerkuilen naar de Vogelrevalidatie in Zundert gebracht en later in
ons werkgebied terug uitgezet.
Eikenprocessierups:

Brabantslandschap adviseert on de kasten waar overlast is niet te bezoeken.
De gemeente Dongen is met een aantal maatregelen (mezenkasten, sluipwespkasten)
bezig om op natuurlijke manier de strijd met de rups aan te gaan.
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 UWG inventariseerders: Jan, Kees v. D., Kees S. René, Fons, Toon, Harrie, Peter
en Jasper.

De inventarisatie-gegevens, grafieken en conclusies staan op de volgende bladzijden.

Nu een en ander in tabel- en grafiekvorm vorm te zien is, zijn er drie conclusies:
Voor de kerkuil was 2019 een zeer goed jaar. Het was een ook een goed muizenjaar. We hadden
12 broedgevallen en 43 jongen.
Ook voor de steenuil was het een redelijk goed jaar, maar het broedsucces was zeer wisselend
met o.a. 22 niet uitgekomen eieren, maar wel 51 uitgevlogen jongen.
De ransuil heeft in ’s Gravenmoer op 4 plaatsen gebroed. Er zijn 10 jongen grootgebracht. Op de
winterroest zaten 20 ransuilen.

Thieu Verharen, coördinator UWG Ken & Geniet Dongen.

