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Steenuilensymposium
Interesse in hoe het de steenuilen in bijvoorbeeld Turkije, Portugal, Polen of
Denemarken vergaat en het Engels een beetje machtig? Kom dan op
zaterdag 21 maart naar het Zeeuws-Vlaamse Nieuwvliet om daar de
publieksdag van het Zesde Internationale Steenuilensymposium bij te
wonen.
Onderzoekers uit meer dan tien verschillende landen komen daar bij elkaar
om de laatste onderzoeksresultaten uit te wisselen. Het is de zesde keer
dat dit symposium gehouden wordt (de eerste keer was in 2000 in Parijs en
de laatste keer in 2011 in Vic (bij Barcelona). Voor de organisatie tekenen
ditmaal STONE en de Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt uit België. Een
Vlaams-Nederlandse coproductie dus.
De kosten bedragen slechts 10 euro. Hiervoor ontvangt u de congresmap,
onbeperkt koffie en thee en tussen de middag een lunch. Het aantal
plaatsen is beperkt, opgave is daarom nodig. Dat kan eenvoudig door een
mailtje te sturen naar stone@steenuil.nl onder vermelding van uw naam,
adres en e-mailadres. Als u geïnteresseerd bent in steenuilen is dit een
uitgelezen kans kennis te nemen van wat er de laatste jaren aan onderzoek
verricht is. Opgave vóór 5 maart!
Meer informatie op de site van STONE.

Uilen 5 in aantocht
We zijn momenteel keihard bezig de teksten voor Uilen 5 (2014) af te
ronden. Begin maart gaat alles naar de vormgever en dan hopen we voor
het einde van die maand nummer 5 te kunnen presenteren.

Een korte greep uit de inhoud:
Velduilen in Groningen
Poepulen in de Zak (Over steenuilen in Zuid-Beveland)
Broedresultaten van de kerkuil in 2014
Piepende schommels (over ransuilen in de Krimperwaard)
De kosten bedragen € 5,- exclusief verzendkosten (NL € 3,50 en EU €
10,00).
Wilt u verzekerd zijn van deze prachtige uitgave? Stuur dan een mailtje naar
uilen@steenuil.nl. Vermeld: Uilen 5 én uw naam, adres en e-mailadres.
Let op: Begunstigers krijgen Uilen 5 automatisch thuisgestuurd.

Certificering steenuilringers
Op zaterdag 11 april wordt er in Culemborg een certificeringsbijeenkomst
voor steenuilenringers georganiseerd door STONE in samenwerking met
het Vogeltrekstation. Deze dag is in de eerste plaats bedoeld voor ringers
en assistent-ringers van steenuilen. Er is plaats voor 15 deelnemers. Voor
meer informatie en aanmelden zie website VT
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