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Broedseizoen 2014
Invoer in de Digitale Nestkaart: een mooi klusje voordat u op
vakantie gaat!
De eerste 100 nestkaarten zijn inmiddels ingevoerd. Het
broedseizoen 2014 kwam bijzonder vroeg op gang, zo blijkt uit een
eerste analyse. In Haaksbergen stelde Chris Klok een gemiddelde
legselstart van 7 april vast en Geco Visscher in Midden-Limburg
kwam uit op 8 april. In Zuid-Beveland (Peter Boelee) begonnen ze
een paar dagen later, maar 12 april is ook nog steeds erg vroeg.
Hiermee zijn deze steenuilen een week tot tien dagen eerder dan in
andere jaren. Met een gemiddelde legselgrootte van 4,05 per nest,
2,56 jong per gestart nest en een (klassiek) nestsucces van 82,5 %
(slechts 7 van de 40 nesten mislukten) was het in Zuid-Beveland een
bijzonder goed jaar. In Midden-Limburg had men veel last van
predatie, vermoedelijk door steenmarters. Maar liefst 9 van de 21
nesten mislukten. In versneld tempo worden nu de traditionele kasten
vervangen door anti-marterkasten.
We zijn uiteraard erg benieuwd naar de gegevens uit de rest van het
land.

Dutch Bird Fair 2014
In het weekend van 23 en 24 augustus vindt bij de
Oostvaardersplassen de derde editie van de Dutch Bird Fair plaats,
het grootste openlucht natuurfestival van ons land. Uiteraard is ook
STONE weer van de partij met een eigen stand. De Bird Fair is
altijd een leuke gelegenheid om contacten te leggen met het brede

publiek en het beschermings- en onderzoekswerk van STONE
onder de aandacht te brengen. Komt u ook naar het festival en wilt u
een praatje maken met de mensen achter STONE? Graag
verwelkomen wij u in onze stand (plaats 91, zie plattegrond op de
website van Dutch Bird Fair).

Topjaar voor muizen
Op verschillende plekken in het land was het een topjaar voor
muizen. In de omgeving van Winterswijk worden al sinds 1998 bij
elk bezoek aan een steenuilennest de in de prooivoorraad aanwezige
muizen geteld en op soort gebracht. Het jaar 2007 was met 191
muizen het topjaar tot nog toe. 2014 overtrof echter alles. Pascal
Stroeken en Ronald van Harxen telden maar liefst 590 muizen!
Vooral gewone bosmuizen, maar ook veel veldmuizen en rosse
woelmuizen. Een en ander is een gevolg van het goede mastjaar
2013 (veel beukennootjes en eikels), de extreem zachte winter en
het vroege en warme voorjaar. Niet alleen de steenuilen wisten te
profiteren, maar alle muizeneters zagen hun bordje goed gevuld met
muizen. Voor Vroege vogels was het aanleiding er een item aan te
wijden, u kunt het hier beluisteren.

Steenuilendag 25 oktober 2014
Traditiegetrouw organiseert STONE om het jaar de Landelijke
Steenuilendag. Op zaterdag 25 oktober is het weer zover; noteert u
deze datum alvast in uw agenda! Nadere informatie over locatie en
het programma volgen na de zomer op onze website en via deze
nieuwsbrief. Maar we kunnen nu alvast een tipje van de sluier
oplichten.
We hebben een leuk en gevarieerd programma samengesteld. Ook
dit keer weer met een internationaal tintje. In twee bijdrages zal een
Zwitsers onderzoeksteam de spannende resultaten presenteren van
een intensief onderzoek aan een Duitse steenuilenpopulatie. Onze
zuiderburen geven een inkijkje in het steenuilenwerk in Vlaanderen.
Van eigen bodem nemen sprekers u mee naar Noord-Brabant,
krijgen we prachtige steenuilenfoto's voorgeschoteld én iets minder
smakelijke niet-uitgekomen eieren (gelukkig alleen de beelden), en
blikken we uiteraard terug op het bijzondere broedjaar 2014. En
natuurlijk is er volop de gelegenheid om de onderlinge contacten
weer aan te halen. Kortom, een programma met voor elk wat wils!

Nestkaarten
Het broedseizoen 2014 zit er weer op. En wat voor één! Elders in
deze nieuwsbrief kunt u lezen dat het een opmerkelijk seizoen was.
Hierbij roepen we alle steenuilenonderzoekers op om hun gegevens
in de Digitale Nestkaart van Sovon in te voeren. Hiermee komen de
gegevens beschikbaar voor een gedegen analyse. Jaarlijks
rapporteren we de belangrijkste resultaten in het tijdschrift Uilen.
STONE heeft diverse hulpmiddelen beschikbaar voor het invullen
van Nestkaarten. Heeft u vragen, schroom niet om contact met ons
op te nemen.
Mogelijk heeft u vernomen dat dit voorjaar Nestkaart Light is
ingevoerd door Sovon. 'Light' is een online invoermogelijkheid die
vooral bedoeld is voor waarnemers die maar één of enkele nesten
hebben gevolgd, of die een heel eenvoudige invoer willen gebruiken
voor alleen de meest basale gegevens. Sovon en STONE vragen de
nestcontroleurs om nestkaarten van Steenuilen liever niet in voeren
via Nestkaart Light. In de light-versie kunnen namelijk diverse
essentiële gegevens niet worden ingevoerd en daardoor kunnen geen
nauwkeurigere analyses worden verricht. De gegevensverzameling
voor de Steenuil ligt momenteel al op een kwalitatief zeer hoog
niveau en dat willen we graag voortzetten. Gebruik dus bij voorkeur
het programma Digitale Nestkaart.

Zoekfunctie op website
Tip: gebruik de zoekfunctie om informatie te vinden.
Vanaf elke pagina van onze website kunt u nu gebruik maken van de
nieuwe zoekfunctie. Hierdoor is het heel eenvoudig geworden om
specifieke informatie te vinden.
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