
Oude handleidingen 



Waarom een handleiding? 

• Voor bescherming heb je kennis nodig 

• Kennis moet op dezelfde manier verzameld en 
vastgelegd worden, zodat je over dezelfde 
zaken spreekt 

• Vanuit deze kennis kun je goede maatregelen 
bedenken en uitvoeren  

• Kennis steeds up-to-date houden 



Onderdelen oude handleiding 

• Broedbiologisch onderzoek 
• Gedragscode 
• Leeftijdsbepaling nestjongen 
• Gewicht en conditie van nestjongen 
• Berekening legselstart 
• Gebruik codes broedstadium Nestkaart 
• Registratie mislukkingsoorzaken nesten 
• Onderzoek niet-uitgekomen eieren 
• Determinatie van muizen als prooirest 
• Invoer als digitale nestkaart 



Vernieuwde onderdelen handleiding 

• Broedbiologisch onderzoek 
• Gedragscode 

• Leeftijdsbepaling nestjongen 
• Gewicht en conditie van nestjongen 
• Berekening legselstart 
• Gebruik codes broedstadium Nestkaart 
• Registratie mislukkingsoorzaken nesten 
• Onderzoek niet-uitgekomen eieren 

• Determinatie van muizen als prooirest 
• Export Nestkaart naar Griel 
• Parasieten 
• Bescherming en nazorg  



Broedbiologisch onderzoek 1 

• Belang van ringonderzoek (RAS en ringen 
jongen) 

• Retrapping adults for survival: bezoek aan 
nestkasten in februari (niet in maart) om ook 
mannen te vangen 

• Ringen jongen: dispersie en ook overleving 

• Mogelijk verschil 2e en ouderejaars vogels 



Broedbiologisch onderzoek 2 



Determinatie muizen als prooirest 

• Vereenvoudiging tot 7 algemeenste soorten 

• Voorkomen in Nederland en Vlaanderen 

• Combinatie met de Muizendeterminatiekaart 
van STONE  



Export nestkaart naar Griel 

• Ringers moeten ringgegevens invoeren in 
Nestkaart en in Griel (Vogeltrekstation) 

• Duidelijke uitleg hoe gegevens uit Nestkaart 
naar Griel zijn te exporteren. 



Parasieten 

• Jonge steenuilen hebben last van parasieten 



Voorstel voor wijze van onderzoek 

• Vastleggen voorkomen 

• Voorbeeldformulier 

• Effect op conditie jongen? 

 

• Kijken of schoongemaakte nestkasten minder 
zuigers en bijters opleveren dan niet-
schoongemaakte kasten 



Nieuw Nederlands woord: 

de mate van bepoeping 



Bescherming en nazorg 

• Besteed bij het erfbezoek aandacht aan 
bescherming: drinkbakken, erfinrichting 

• STONE stelt via de regiocoördinatoren 
brochures en erfwijzers beschikbaar 

 

• Neem je tijd ! 



Gedragscode 

• Eén opvallende verandering ….. 



Gedragscode (oud) 





Gelukkig vervangen door … 



De NIEUWE  
HANDLEIDING 


