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Landelijke dag groot succes
Op zaterdag 29-10-2016 organiseerde STONE de Landelijke Steenuilendag
in Wageningen. De dag werd bezocht door 125 enthousiaste
belangstellenden. De rode draad van de bijeenkomst was het belang van
monitoring op een standaard manier om goede gegevens over de
broedbiologie en populatie-ontwikkeling van de steenuil te verzamelen. Dit
kwam naar voren in de verhalen over monitoring (Chris van Turnhout,
Sovon) en het ringen van steenuilen (Henk van der Jeugd, Vogeltrekstation)
en in de presentatie van de vernieuwde Handleiding broedbiologisch
onderzoek, die samen met de steenuilenwerkgroep van Natuurpunt
Vlaanderen door STONE is uitgebracht. Daarnaast waren er ook leuke
verhalen uit Drenthe (Erwin Bruulsema) en Beveland (Peter Boelee), terwijl
Philippe Smets het steenuilenwerk in Vlaanderen toelichtte. Pascal en
Ronald presenteerden een overzicht het boeiende Beleef de Lentejaar 2016
aan de hand van de honderden clips die Geert Sterringa maakte. Alle
presentaties zijn op de website van STONE nog na te lezen.

Steenuilenvrijwilliger 2016
Tijdens de Landelijke Steenuilendag op 29 oktober 2016 in Wageningen is
Ben Nijeboer uit Rijssen uitgeroepen tot Steenuilenvrijwilliger 2016. Ben is
al jarenlang een onvermoeibaar en enthousiaste steenuilbeschermer in
west-Twente. Hij betrekt graag het publiek bij zijn uilenwerk, jong en oud.
Als ervaren ringer is hij in grote delen van west-Twente inzetbaar als
steenuilenringer, ook buiten zijn thuisregio: het werkgebied van de
uilenwerkgroep Katoelenkiekers (omg. Wierden, Rijssen, Almelo). Naast
een oorkonde heeft Ben een prachtige, speciaal voor hem gemaakte
tekening ontvangen (met daarop een paartje steenuilen) van de hand van
Jos Zwarts.

Certificering steenuilenringers 2017
Op zaterdag 25 maart 2017 organiseert STONE in samenwerking met het
Vogeltrekstation (VT) de jaarlijkse certificeringsbijeenkomst voor
steenuilenringers. Tijdens deze bijeenkomst ligt de focus op het ringwerk
als onderdeel van het steenuilenonderzoek in de 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 in Culemborg 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
binnenkort via de website van het VT.

Steenuilen voor de camera.
Beleef de Lente, editie 2017, staat weer voor de deur. Uiteraard zijn de
steenuilen opnieuw van de partij. Niet dat ze trouwens weg zijn geweest de
afgelopen maanden. Verre van dat! De camera’s hebben al die tijd niet
uitgestaan en daardoor weten we dat ze zo goed als elke dag kortere of
langere tijd in de kast te vinden zijn. Ze hebben zelfs al een aantal keren
voor het oog van de camera’s gepaard, blijkbaar hebben ze er dus wel weer
zin in. In het najaar hebben we het mannetje kunnen ringen, althans wat wij
op basis van het gewicht (165 gram) vermoedden dat het mannetje was.
Zekerheid daarover kregen we tijdens de al genoemde paringen, toen de
geringde vogel telkens de bovenste bleek te zijn. Het uit elkaar houden van
man en vrouw mag dus in het seizoen geen problemen meer opleveren.
Moeten ze natuurlijk nog wel gaan broeden. De intenties zijn echter

overduidelijk aanwezig. Opvallend is dat ook een paartje kauwen elke dag
wel een paar keer poolshoogte komt nemen. Ook bij hen kriebelt het
blijkbaar al.
Het is overigens mogelijk met eigen ogen de steenuilenaanloop naar de
seizoensopening van Beleef de Lente te volgen. Graag niet met zijn allen
tegelijk inloggen, want de capaciteit is beperkt!

Uilen 6 is er
Voor wie het gemist mocht hebben: tijdens de landelijke dag in oktober is
Uilen 6 verschenen. Boordevol interessante informatie over in Nederland
voorkomende uilen en voorzien van schitterende foto's.
Een superdik nummer deze keer: maar liefst 128 pagina. Voor de prijs hoeft
u het niet te laten: € 8,50 (exclusief verzendkosten). Nog geen 7 cent per
pagina! Bent u behalve (uiteraard) in steenuilen ook geinteresseerd in
andere uilen, bestel dan gauw een exemplaar via uilen@steenuil.nl.
Uit de inhoud: prooikeuze Limburgse oehoes, bosuil Beleef de Lente 2015,
kerkuilen in de Krimpenerwaard, Kerkuilen jagen veilig langs de snelweg,
steenuilen in Zeeuw-Vlaanderen, terugmeldingen geringde oehoes,
bosspistmuizen in kerkuilenbraakballen en de reproductie van de steenuil
in 2013-2015.
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