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LANDELIJKE STEENUILENDAG

Uiteraard heeft u allemaal volgende week zaterdag al in de agenda
genoteerd: 27 oktober, Landelijke Steenuilendag in Rhenen. Voor
het programma en overige informatie klik hier.  Hieronder een korte
toelichting op enkele programmaonderdelen. Mocht u nog twijfelen:
niet doen, gewoon gaan!

The ecology of Little Owls in Portugal

In Portugal is het nog steeds bijzonder goed toeven voor de steenuil.
Niet alleen het aangename klimaat, maar ook de veel minder
intensieve landbouw zorgen voor prima leefgebied. Ricardo Tomé
heeft jarenlang onderzoek gedaan en is onlangs gepromoveerd op
diverse aspecten van het Portugese steenuilleven. Zoals u zult horen
én zien leeft de steenuil er in heel andere landschappen (dehessa’s,
steppes) dan bij ons en heeft hij zijn prooi- en broedplaatskeus daar
helemaal op afgestemd.

Steenuil onder het mes 

Peter Beersma heeft als geen ander ervaring met sectie aan dode
steenuilen. Hij verricht de secties om meer zicht te krijgen op de
doodsoorzaken. Zijn onderzoek heeft al veel gegevens opgeleverd.
U kunt live meekijken (via het videoscherm) naar enkele secties die
Peter vandaag zal verrichten. Is een er duidelijke doodsoorzaak vast
te stellen? Zitten er nog prooiresten in de maag? Is het een mannetje
of een vrouwtje? Een unieke kans om mee te kijken en nieuwe
kennis op te doen!

http://stone.cmail1.com/t/y-l-jtulliy-hruluihyt-r/


 

Over-leven bij de Steenuil: inzichten vanuit de
populatiedynamica

Wat is de invloed van de overleving (hoeveel halen er het volgende
voorjaar) van juveniele en adulte steenuilen op de
populatieontwikkeling van de Steenuil? Eerder hebben we gezien hoe
Pascaline Le Gouar op basis van de enorme berg ringgegevens in de
database van het Vogeltrekstation vaststelde dat de overleving van
nestjongen in de loop van de afgelopen 40 jaar afgenomen is. Caspar
Hallmann (SOVON) zal inzoomen op de overleving van adulten. Zijn
het de strenge winters die hen parten spelen? En waarom dan? Heeft
Caspar alle antwoorden? Wat kunnen wij eraan bijdragen?

Help de Steenuil op het droge! 

De titel van deze presentatie had ook kunnen luiden:
Steenuilvrijwilligers aan de bak! Sinds Bert Kwakkel,
regiocontactpersoon van STONE, zich vastbeet in het probleem van
hoe het verdrinken van steenuilen te voorkomen, is er veel gebeurd.
Samen met Vogelbescherming zijn we bezig met een uniek project.
Daarvoor is de hulp van u als steenuilvrijwilliger onontbeerlijk. De
laatste stand van zaken én het plan voor komend voorjaar!

 



Email: STONE@STEENUIL.NL telefoon: 0610292877
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