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Certificering steenuilenringers 2016
Op zaterdag 2 april 2016 wordt er in Culemborg weer een
certificeringsbijeenkomst voor steenuilenringers georganiseerd door
STONE in samenwerking met het Vogeltrekstation (VT). Tijdens deze
bijeenkomst ligt de focus op het ringwerk als onderdeel van het
steenuilenonderzoek in brede zin. Aan bod komen alle aspecten van het
reproductieonderzoek, maar ook de invoer van nestgegevens in Nestkaart
en de export van gegeven naar Griel.
De bijeenkomst is specifiek bedoeld voor ringers en assistentringers van
steenuilen. Er is plaats voor maximaal 25 deelnemers (personen met een
geldige ringvergunning of assistentverklaring). Ringers waarvan dit jaar de
certificering verloopt krijgen voorrang. Onze certificeringsdag telt als een
praktijkbijeenkomst en het bijwonen ervan verlengt de certificeringsstatus
van een ringer met drie jaar. Aanmelden kan vanaf 15 februari a.s. via de
website van het VT.

Uilen 6
De voorbereidingen voor de nieuwe Uilen zijn in volle gang. Naar
verwachting verschijnt het 6e nummer in de loop van het voorjaar. Ditmaal
veel aandacht voor de drie soorten die het boegbeeld vormen van de
werkgroepen die Uilen dragen: oehoe, kerkuil en steenuil. Wat betreft de
steenuil onder andere aandacht voor de reproductie in de jaren 2013-2015,
de (vierde) integrale telling van Zeeuws-Vlaanderen en het spannende
verhaal achter de ondersoorten van de steenuil.
Eerdere nummers van Uilen zijn (tegen betaling) nog beperkt voorradig.
Stuur een mailtje met naam en adres en de nummers die u wenst naar
uilen@steenuil.nl.
Uilen 1 en 2 zijn helaas uitverkocht, maar zijn op de site te downloaden.

Beleef de Lente
Het tiende seizoen van Beleef de Lente van Vogelbescherming Nederland
staat voor de deur. De steenuilen waren vanaf de start in 2007 van de partij.
Helaas niet ieder jaar succesvol, maar afgelopen jaar vlogen drie
kerngezonde jongen uit. Net als vorig jaar staan ook dit jaar de camera’s
weer gericht op een paartje in de buurt van Winterswijk. Het zal nog even
duren voor het eerste ei gelegd wordt, maar in de aanloop daar naartoe valt
ongetwijfeld het nodige te beleven.
Uiteraard gaan we ook dit jaar weer samen met een aantal vrijwilligers
proberen de prooiaanvoer te volgen. 2015 was - no doubt - het jaar van de
meikevers. In de broed- en jongenperiode samen werden maar er maar
liefst 1.117 aangevoerd. Meer dan in enig ander Beleef de Lentejaar. Om
alvast wat op te warmen, kunt u het verslag van 2015 hier downloaden. We
zijn erg benieuwd wat 2016 gaat brengen!

Special Achievement Award
Twee bestuursleden van STONE, Ronald van Harxen en Pascal Stroeken, is
onlangs de eer te beurt gevallen de Special Achievement Award van de
World Owl Hall of Fame te mogen ontvangen. Zij krijgen de prijs voor hun
jarenlange verdiensten voor hun onderzoek aan en bescherming van de
steenuil in Nederland. Het spreekt voor zich dat beiden zeer verheugd zijn
met deze bijzondere waardering. Johan de Jong van de Kerkuilenwerkgroep
Nederland ontving de onderscheiding in 2008. De prijs wordt uitgereikt
tijdens het International Festival of Owls in Houston Minnesota. De
organisatie van dit bijzondere festival is in handen van het International Owl
Center aldaar. Het wordt gerund door Karla Bloem, echtgenote van oudbestuurslid van STONE Hein Bloem. It’s stays a small world, ook al steek je
de Grote plas over!

5th World Owl Conference 2016
Het is al weer acht jaar geleden dat in Groningen de succesvolle World Owl
Conference plaatsvond. Hoog tijd voor een nieuwe editie! De vijfde World
Owl Conference is komend najaar, van 19 tot en met 23 oktober 2016.
Ditmaal in een geheel ander decor: namelijk aan de voet van de Alpen in
Noord-Italië. In het dorpje Venaus, nabij Turijn, om precies te zijn. Hein
Bloem, oud-voorzitter en medeoprichter van STONE, is nauw betrokken bij
de organisatie. Het organiserend comité is momenteel druk doende om
een aantrekkelijk programma samen te stellen, dat de moeite waard is voor
wetenschappers en allen die betrokken zijn bij onderzoek en bescherming
van uilen. Lees alles over de conferentie en de laatste nieuwtjes op de
website www.woc2016.it en op Facebook.
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