Uilenwerkgroep Waasland
Terugblik op 2017 – kerkuil zet opmars verder
Kerkuil dier van het jaar – boost voor onze werking
Stad Sint-Niklaas verkoos de kerkuil tot dier van het jaar voor 2015-2016. Dat heeft Uilenwerkgroep
Waasland geen windeieren gelegd. Met de (financiële) steun van Sint-Niklaas konden volgende
projecten gerealiseerd worden:
- Fabricatie van vijftien steenuilnestkasten en acht kerkuilnestkasten door VTS3. Deze
actie en het ophangen van een nestkast o.a. door TV Oost op 18 november 2016 mooi in
beeld gebracht. Kijk voor de reportage op: https://www.tvoost.be/nieuws/eerste-nestkastenvoor-steenuilen-in-sint-niklaas-37052. De nieuwe locaties waar de kasten werden
opgehangen werden met veel zorg uitgekozen door de medewerkers van Uilenwerkgroep
Waasland.
- Drie leskisten over uilen met o.a. heel wat boeken over uilen, enkele Dvd’s, prachtige
zoekkaarten, een boeiend gezelschapsspel en een map met tal van lessuggesties en
verwerkingsbladen. Op een USB-stick staan enkele prachtig uitgewerkte PowerPointvoorstellingen over onze inlandse uilen. In de tweede leskist zit al het nodige om
uilenbraakballen te onderzoeken. Dit uitpluiswerk leent zich vooral voor leerlingen van het
zesde en het lager middelbaar. In de derde leskist zitten drie schaalmodellen van
uilennestkasten. Voor meer info over inhoud en uitlening, kijk op
www.uilenwerkgroepwaasland.be
- Via een scholenwedstrijd konden we meer dan 150 kinderen aansporen om hun creativiteit
boven te halen. We zijn meer dan trots op het eindresultaat! Stad Sint-Niklaas gaf
Uilenwerkgroep Waasland groen licht voor het ontwikkelen van een uilenkwartetspel. Het
spel bestaat uit 32 kaarten, 8 thema’s i.v.m. onze belangrijkste inlandse uilen. De
afbeeldingen zijn de bekroonde tekeningen van de winnaars van de derde graad. Het
kwartetspel kost 8 euro en is te verkrijgen bij onze medewerkers. Meer info:
www.uilenwerkgroepwaasland.be
- Vijf prachtige banners (kerkuil, steenuil, bosuil, ransuil en een vijfde over de werking van
Uilenwerkgroep Waasland) werden ontworpen met medewerking van het Regionaal
Landschap Schelde-Durme.
- Viering van 40 jaar Kerkuilwerkgroep Vlaanderen in het Stadhuis van Sint-Niklaas op 14
oktober 2017.
Resultaten kerkuilbroedsels in Waasland-West: 2017 versus 2016 en 2015
Eerst even de absolute cijfers:
In Waasland-West (Moerbeke/Lokeren/Waasmunster/Sint-Niklaas/ Elversele/Tielrode) werden in 2017
40 (2016: 36 en 2015: 25) jonge kerkuilen geringd. In de 58 (54 in 2016, 50 in 2015) door ons
opgevolgde locaties werden evenwel meer jongen geboren. Minstens 1 jong in 2017 (4 jongen in
2016, 3 in 2015) konden we niet ringen (onbereikbare vrije broedsels). Het aantal geringde
kerkuiljongen per broedsel bedroeg gemiddeld 3,3 in 2017 (2,8 in 2016 en 2,5 in 2015).
Naast deze positieve cijfers is de dispersie een interessante parameter om te weten hoe het gaat met
een populatie. In 2016 verloren we geen enkele locatie ten opzichte van 2015. Er werden 11 locaties
behouden, 2 herwonnen en 4 nieuwe broedlocaties door een kerkuilpaar uitgekozen.
2017 t.o.v. 2016 gaf een ander beeld: 6 locaties gingen verloren, 11 behouden en 3 nieuwe
uitgekozen. Op 5 andere locaties waren kerkuilen aanwezig die niet tot broeden kwamen.
Kerkuil in de andere afdelingen van onze regio
Ook voor de andere afdelingen van Uilenwerkgroep Waasland was 2017 een goed kerkuiljaar.
Waasland Noord bv. waar we 4 kerkuilbroedsels met 4 jongen, en 2 broedsels met 3 jongen
noteerden. Maar ook in Beveren, Kruibeke en Hamme ging het goed met de kerkuil.

12 jaar kerkuilregistratie in Waasland-West (=Moerbeke, Lokeren, Waasmunster, Sint-Niklaas,
Elversele en Tielrode)

Uilenrapport Waasland – nieuw registratiesysteem
In 2017 werd een softwareprogramma uitgewerkt dat ons moet toelaten om uniform locaties en
controles te registreren. Vanaf 2018 wordt het mogelijk om cijfers voor het volledige werkingsgebied
voor te leggen.
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Marc Aerts, Uilenwerkgroep Waasland

