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Landelijke dag 12 februari

Graag nodigen we jullie uit voor de Landelijke Steenuilendag 2011
op 12 februari. We zitten op een bijzondere locatie dit jaar: het
gemeentehuis van Rhenen. Het adres is: Nieuwe Veenendaalseweg
75. Bijzonder is ook dat dhr. J. van Oostrum, burgemeerster van
Rhenen, bereid gevonden is een openingswoord te verrichten. 

We hebben een bijzonder boeiend en afwisselend programma
samengesteld. Hoogtepunt wordt gevormd door de presentatie van
de nieuwe Handleiding broedbiologisch onderzoek en de ErfWijzer.
We hebben Robert Kwak, hoofd bescherming van
Vogelbescherming Nederland, bereid gevonden het eerste exemplaar
in ontvangst te nemen.

Een exemplaar van beide is gratis beschikbaar voor iedere
veldonderzoeker en kan na afloop meegenomen worden.

Neem geen boterhammen mee (tenzij u erge honger heeft), voor een
bescheiden lunch wordt gezorgd.

Het volledige programma wordt u binnenkort via de mail
toegezonden en is te downloaden op
 steenuil.nl/pdf/Programma_LD2011.pdf

Handleiding broedbiologisch onderzoek

Naar de nieuwe handleiding is lang uitgekeken, maar we zijn er van
overtuigd dat het het wachten waard is geweest. Het is een meer dan
complete veldgids geworden, een onmisbaar instrument als je
broedbiologisch onderzoek bij Steenuilen verricht. Planning van de

http://stone.createsend3.com/t/y/l/adibd/hruluihyt/r


 

bezoeken, leeftijdsbepaling, gewicht en conditie van nestjongen,
invoer van de broedstadia in Nestkaart, het komt allemaal uitgebreid
aan bod. Bijzonder zijn de hoofdstukken over de determinatie van
muizen als prooirest (met vele verduidelijkende foto's) en het
onderzoek aan aan niet-uitgekomen eieren. De laatste bijdrage is van
de hand Arnold van de Burg, expert op dit gebied. Ook nieuw is een
hoofdstuk over mislukkingsoorzaken (door Loes van den Bremer
van SOVON) en hoe daarmee om te gaan in Nestkaart. 

Highlights programma

Waar zit de bottleneck in de overleving van jonge Steenuilen?  Een
bijdrage van Henk van der Jeugd, hoofd van het Vogeltrekstation.

Loes van den Bremer zal ingaan op hoe we beter zicht hopen te
krijgen op het mislukken van steenuilnesten. en sterfteoorzaken van
uitgevlogen jongen.

Hans Peeters van Vogelbescherming zal de cd vertonen die ter
gelegenheid van 5 jaar Beleef de Lente is gemaakt. Een bijzonder
aardige film met ruime aandacht voor de steenuil..

Martijn Snijder zal laten zien hoe hij op bijzonder wijze de
voorlichting en educatie in Drenthe gestalte heeft gegeven.

Henny Waanders demonstreert een nieuwe techniek: onderzoek van
steenuilnesten door middel van endoscopie. 

 

 



Email: STONE@STEENUIL.NL telefoon: 0610292877
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