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Uilen 10 verschenen
Net voor het einde van 2020 verscheen het tiende nummer van Uilen, hét
magazine over uilen in Nederland.
Dit keer behalve veel aandacht voor de steenuilendames rond Winterswijk
ook interessante artikelen over wat jonge bos- en kerkuilen op hun bordje
krijgen, het gevecht om de broedsels van velduilen te beschermen en de
gestage opmars van de oehoe in Nederland. Gaat de oehoe de kerkuil
achterna, die van 100 broedparen in 1970 toenam naar bijna 4.000 in
2019? Ook voor die successtory aandacht in Uilen 10. Tot slot: in
Winterswijk zijn de steen- en bosuilen aan een heuse aantalswedloop
bezig. Tussenstand na het inventariseren van een kwart van het oppervlak
77:60 voor de bosuil, maar de beste steenuilenstukken moeten nog komen!
Begunstigers van STONE krijgen Uilen ieder jaar gratis in de bus. Bent u
nog geen begunstiger of wilt u een abonnement? Het is nog niet te laat! Als
u nog dit jaar begunstiger wordt, kunt u Uilen 10 voor de ledenprijs krijgen.
Wilt u een abonnement, stuur dan een e-mail naar uilen@steenuil.nl. Losse
nummers zijn te verkrijgen via de webshop.

Beleef de Lente weer van start
Op 28 februari is de 15e editie van Beleef de Lente van start gegaan, het
webcamproject van Vogelbescherming Nederland. Uilenliefhebbers komen
dit jaar ruimschoots aan hun trekken met maar liefst vier van de zes soorten
die tot de vaste Nederlandse broedvogels gerekend mogen worden.
Behalve uiteraard de steenuil - sinds de start in 2007 van de partij! - zijn dat
de kerkuil, de bosuil en opnieuw de oehoe. Wie geïnteresseerd is in de
biologie en ecologie van deze soorten heeft een unieke kans ze met elkaar
te vergelijken. Van harte aanbevolen!

Certificering steenuilenringers 2021
In 2020 ging door de corona-beperkingen de jaarlijkse certificering van
steenuilenringers helaas niet door. Omdat we het belangrijk vinden dat
ringers hun kennis op peil houden en zich kunnen certificeren, hebben
STONE en het Vogeltrekstation besloten in 2021 twee online
certificeringsbijeenkomsten te organiseren. Voor elke bijeenkomst is plek
voor tien deelnemers. De certificering telt als een praktijkbijeenkomst en het
bijwonen ervan verlengt de certificeringsstatus van een ringer met drie jaar.
Net als bij de reguliere certificering ligt in de online-editie de focus op de
achtergrond van het ringwerk als onderdeel van het steenuilenonderzoek in
de brede zin. Aan bod komen alle aspecten van het reproductieonderzoek,
maar ook de invoer van nestgegevens in Nestkaart en de export van
gegevens naar Griel. Praktijkhandelingen, zoals het meten van de
vleugelmaat, zijn uiteraard niet mogelijk. Wel vragen we actieve deelname.
Hiertoe behoort ook een huiswerkopdracht die de kennis test aan de hand
van de Handleiding broedbiologisch onderzoek steenuilen (STONE 2016).
De huiswerkopdracht wordt ongeveer tien dagen van te voren toegestuurd
en moet enkele dagen voor de bijeenkomst worden ingeleverd, als
voorwaarde om te kunnen deelnemen.
De certificering voor de eerste groep deelnemers is op zaterdag 20 maart,
de bijeenkomst voor de tweede groep is op zaterdag 3 april. De
bijeenkomsten zijn van 9:30 tot 12:30 uur. Deelnemers nemen vanuit huis
deel via Microsoft Teams. Ringers die zich hadden opgegeven voor 2020
hebben inmiddels persoonlijk bericht gehad en hebben voorrang gekregen
voor deelname aan de bijeenkomst op 20 maart. Voor die bijeenkomst zijn
nog enkele plaatsen beschikbaar. Voor de certificering van 3 april zijn tien
plaatsen beschikbaar.
Opgeven kan via deze link op de website van Vogeltrekstation.
Steenuilenringers waarvan de certificering vorig jaar is verlopen of dit jaar
verloopt, krijgen voorrang.
Hopelijk kunnen we in 2022 weer een gewone bijeenkomst organiseren!

Landelijke Uilendag
Op 9 oktober 2021 staat in Meppel de Landelijke Uilendag van de
Steenuilenwerkgroep (STONE), de Kerkuilenwerkgroep (KWN) en de
Oehoewerkgroep (OWN) gepland, natuurlijk onder voorbehoud van de dan
geldende coronamaatregelen. Het programma is nog niet bekend, maar in
de volgende nieuwsbrief hopen we wat meer informatie te kunnen
verstrekken.
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