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29 oktober: Steenuilendag!
Komend najaar is het weer tijd voor de tweejaarlijkse Landelijke
Steenuilendag. Datum en locatie zijn inmiddels bekend: zaterdag 29
oktober 2016 in het gebouw Forum, visitekaartje van de WUR in
Wageningen. Toegang gratis. Noteer alvast in uw agenda!

We zijn nog druk doende met het samenstellen van een boeiend
programma, maar lichten al graag een tipje van de sluier op. Aan bod
komen onder meer de populatie-ontwikkeling van de Nederlandse
steenuilen, het ringwerk en het wel en wee van de steenuilen in enkele
Nederlandse regio's. Een bijdrage uit Vlaanderen mag natuurlijk niet
ontbreken. Deze programmaonderdelen worden afgewisseld met
compilaties van de mooiste beelden van de steenuilencams van Beleef de
Lente 2016.

Hoogtepunt is de presentatie van de geheel vernieuwde Handleiding
broedbiologisch onderzoek (zie elders in deze nieuwsbrief). Natuurlijk is er
ook volop gelegenheid voor het onderhouden van oude contacten en het
aanknopen van nieuwe.

In de loop van september wordt het definitieve programma bekend gemaakt
via www.steenuil.nl en via de nieuwsbrief.

Update onderzoekhandleiding Steenuil
In 2011 heeft STONE de “Handleiding broedbiologisch onderzoek Steenuil”
uitgegeven. De handleiding heeft gretig aftrek gevonden, en is daardoor
sinds vorig jaar niet meer beschikbaar. Er zijn de afgelopen jaren veel
nieuwe vrijwilligers actief geworden en ook vanuit België is er toenemende



 

belangstelling voor het systematisch verzamelen van gegevens. STONE en
de Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt hebben de handen ineengeslagen
en geven samen een nieuwe versie van de handleiding uit. Er is nieuwe
informatie opgenomen, verouderde stukken zijn verbeterd en ook is de tekst
deels aangepast aan de Vlaamse situatie. Met deze “internationale”
handleiding als basis kunnen de komende jaren in Nederland en
Vlaanderen op dezelfde manier gegevens verzameld gaan worden.
Hierdoor kunnen we ze ook beter met elkaar vergelijken.

Uilen 6 komt eraan!
Het heeft lang geduurd, erg lang zelfs. Maar Uilen 6 (gecombineerde
jaargangen 2015-2016) komt er aan. De verschijningsdatum staat gepland
voor de landelijke steenuilendag 29 oktober.

Om het lange wachten een beetje goed te maken, wordt het een extra dik
nummer, ruim 120 pagina’s. Helemaal gevuld met boeiende verhalen over
uilen.
Wat de steenuil betreft een interessant verhaal over Zeeuws-Vlaanderen dat
in 2015 voor de vierde keer integraal geteld is. Weet de steenuil het hoofd te
bieden aan de oprukkende industrie en het uitdijende toerisme? Ook een
informatief artikel over de landelijke reproductie in de jaren 2013, 2014 en
2015. Zien we de muizenexplosie van 2014 terug in de reproductie? Verder
een boeiend verhaal over de naamgeving van de 17 ondersoorten die in
1940 door James Lee Peters werden onderscheiden. Waarom heet ‘onze’
Athene noctua eigenlijk vidalli en wat heeft Alfred Eduard Brehm - de
schrijver van het wereldberoemde Brehms Tierleben ermee te
maken? Uiteraard ook veel aandacht voor de oehoe en de kerkuil en zelfs
de bosuil komt nog voorbij.

Begunstigers van STONE ontvangen Uilen 6 natuurlijk automatisch. Geen
begunstiger en toch zeker zijn van een exemplaar? Stuur dan een mailtje
naar uilen@steenuil.nl voorzien van uw naam, adres en woonplaats. U
ontvangt dan een mail met betalingsinstructies. De kosten bedragen € 8,50
exclusief verzendkosten. Inclusief verzending zijn de kosten binnen
Nederland € 12,- en € 19,50 voor Europa.
 

 



Steenuilen weer on line
Het doet ons veel plezier te kunnen meedelen dat de camera's bij de
steenuilenkast in Winterswijk die tot begin augustus te zien waren bij Beleef
de Lente opnieuw on line staan. En wat nog mooier is, ze blijven dat in
principe tot Beleef de Lente 2017 van start gaat. Dat betekent dat we
jaarrond het wel en wee van de uilen kunnen volgen. We hopen dat u er veel
plezier aan beleeft.

We hebben eerlijk gezegd geen idee hoe vaak de uilen de kast nog
bezoeken en of ze dat het gehele najaar en de winter ook blijven doen.
Spannend om te zien hoe zich dat ontwikkelt. Ook zijn we erg benieuwd tot
wanneer de jongen terugkomen in de kast. Gedurende de gehele maand
augustus waren zowel een of twee jonge uilen als een volwassen uil
dagelijks aanwezig.

Zolang er activiteit blijft, zullen we wekelijks een kleine update geven van de
gebeurtenissen. We bezinnen ons nog op de mogelijkheid af en toe een
clipje te plaatsen. Het loont dus de moeite regelmatig onze site even te
bezoeken! 

Hulp gezocht bij interessante klus
Bij de publicatie van The Little Owl (Cambridge University Press) in 2008
werd veel aandacht besteed aan de beschikbare literatuur van de steenuil
in binnen- en buitenland. Het belang van goede referenties en originele
bronnen kan immers amper overschat worden. Na 8 jaar willen we een
update samenstellen: een allesomvattende overzichtsdatabank met zo veel
mogelijk originele scans van steenuilenartikelen, boeken en andere
publicaties in pdf. Op die manier willen we ook voor de toekomst de
zoektocht naar originele bronnen zo eenvoudig mogelijk maken.

Om daar werk van te maken zijn we op zoek naar een of meerdere
vrijwilligers die bereid zijn te helpen bij het verzamelen en organiseren van
alle beschikbare digitale materiaal, het verzamelen en inscannen van
papieren artikelen en bij het toegankelijk maken ervan.

Heb je ervaring met het opsporen, verzamelen, scannen, beheren en
organiseren van publicaties en heb je zin je als vrijwilliger in te zetten voor
een betere kennis van de steenuil, dan kun je meteen aan de slag. Het
streven is de klus voor eind maart te klaren en tijdens de World Owl
Conference in Italië te presenteren.

Heb je interesse, neem dan snel contact op met Dries van
Nieuwenhuyse: dries_van_nieuwenhuyse@hotmail.com

http://stone.cmail19.com/t/y-l-duujhtl-hruludllt-r/
http://stone.cmail19.com/t/y-l-duujhtl-hruludllt-y/
mailto:dries_van_nieuwenhuyse@hotmail.com?subject=interesse updaten steenuilenliteratuur


Email: STONE@STEENUIL.NL telefoon: 0610292877

Klik hier als u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen 
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