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Steenuilenoverleg Nederland

nummer 14, juli 2012

Steenuil-vriendelijke drinkbakken
Zo’n 10% van alle dood terug gemelde jonge steenuilen blijkt
verdronken, vaak in een drinkbak voor het vee.
Eigenlijk is verdrinken niet het goede woord. In een drinkbak
gevallen steenuilen sterven waarschijnlijk eerder door uitputting dan
dat ze echt verdrinken. Ze blijven lang drijven, maar kunnen niet
tegen de gladde wand van de drinkbak omhoog klimmen.
Uiteindelijk geven ze het op.
Bert Kwakkel, regiocontactpersoon van STONE in de Achterhoek
en Liemers, bedacht een speciale constructie waardoor te water
geraakte steenuilen snel en eenvoudig op eigen kracht weer uit een
drinkbak voor het vee kunnen klimmen. Het idee van Bert was
simpel: maak een klimrek langs de wand dat de steenuilen in staat
stelt weer uit de bak te klimmen. Een paar proeven wezen uit dat dit
inderdaad de beste manier was. Beter dan een schuine balk of
drijvende plankjes.
Met geld van Vogelbescherming, het Donatiefonds, de
Postcodeloterij en STONE zijn een speciaal stuk gereedschap en
ruim 60 testbakken gemaakt. Deze zijn de afgelopen weken door
vrijwilligers uitgezet bij boeren en andere buitenlui in de Achterhoek
en Liemers. We zijn vooral benieuwd wat de terreineigenaren ervan
vinden en hoe de paarden, schapen en koeien er op reageren. Met
de resultaten van de proef gaan we de bakken in de markt zetten.
Op het Birdfair festival op 25 en 26 augustus in de
Oostvaardersplassen is het project een van de twee goede doelen
waarvoor gedoneerd kan worden. Voor meer foto’s van de
drinkbakken en het uitzetten ervan, klik hier.

't Steenuiltje verschenen
Op 9 mei was het zover: STONE kon ’t Steenuiltje presenteren! En
we zijn er best trots op. Een lekker leesbaar boekje voor de
doelgroep (kinderen van 8 – 88 jaar), aantrekkelijk fotomateriaal en
prachtig opgemaakt door Arno ten Hoeve.
De laatste jaren hebben we vooral onze vrijwilligers en erfbewoners
van informatie voorzien. De Handleiding Broedbiologisch Onderzoek
en de Erfwijzer Steenuil zijn daar mooie voorbeelden van. Maar de
kinderen van nu zijn de steenuilbeschermers van de toekomst! En
kinderen zijn altijd zeer geïnteresseerd als we voor nestcontrole of
ringactiviteiten op het erf komen.
Dank zij de donaties voor de Steenuil tijdens Beleef de Lente 2011
van Vogelbescherming Nederland konden we dit boekje realiseren.
Het eerste exemplaar is door Luc Hoogenstein van VBN uitgereikt
aan kinderen op een basisschool in de Achterhoek, de rest van de
oplage is via de regiocoördinatoren verspreid over de jonge
erfbewoners in het land.
’t Steenuiltje kost slecht € 8,95, is verkrijgbaar in de (web)winkel
van Vogelbescherming Nederland, en in de boekhandel (isbn
9789081914109). Maar u kunt ook een mail sturen aan
ronaldvanharxen@steenuil.nl. Aanrader!

Niet-uitgekomen eieren

Vorig najaar hebben we onder leiding van Arnold van den Burg een
aantal niet uitgekomen steenuileieren opengemaakt en de inhoud
bekeken. De resultaten waren verrassend en geven duidelijk meer
inzicht in de oorzaken van het niet uitkomen van eieren. Reden
genoeg voor het STONE-bestuur om bij de Dienst Regelingen een
aanvraag in te dienen om STONE-vrijwilligers te mogen inzetten bij
het onderzoek van niet uitgekomen eieren van de steenuilen. Zodra
de vergunning verleend is en de bijbehorende voorwaarden bekend
zijn volgt nadere informatie.

Landelijke steenuilendag 27 oktober 2012
Noteer vast in uw agenda: op 27 oktober organiseert STONE de
twee-jaarlijkse Steenuilendag. Het belooft weer een aantrekkelijk
programma te worden voor de vrijwilligers en andere
geïnteresseerde liefhebbers. Een tipje van de sluier: we gaan zowel
regionaal als internationaal!
De Landelijke Steenuilendag vindt dit jaar plaats in Rhenen, mooi
centraal in het land. Het definitieve programma en de exacte locatie
maken we bekend zodra alles in kannen en kruiken is. Hou de
website www.steenuil.nl in de gaten!

Soortenstandaard Steenuil

Dienst Regelingen (DR) en Dienst Landelijk Gebied (DLG) van het
ministerie van EL&I zijn in 2011 gestart met het opstellen van
soortenstandaards. Een soortenstandaard is een document dat
gebruikt kan worden als hulpmiddel bij de uitvoering van
ontheffingsprocedures in het kader van de Flora- en faunawet. De
ontwikkeling van soortenstandaard is ontstaan uit de behoefte aan
toegankelijke informatie voor vragen of een ontheffing mogelijk is.
Daarbij gaat het vooral over informatie over de voorwaarden en wat
er nodig is om een ontheffingsaanvraag in te dienen. Als duidelijk is
welke voorwaarden gesteld worden kan de aanvrager hier al in een
vroeg stadium rekening mee houden.
In de loop van 2012 verschijnt de Soortenstandaard Steenuil.
Afgelopen maanden is door het ministerie gewerkt aan de
ontwikkeling van deze standaard. STONE is nauw betrokken bij de
totstandkoming ervan. Ook Vogelbescherming Nederland, SOVON
en enkele ecologische adviesbureaus hebben hun bijdrage geleverd.
Als de standaard beschikbaar is wordt deze onder meer op de
website van STONE gepubliceerd. Raadpleeg voor meer informatie
het DR-Loket.

Email: STONE@STEENUIL.NL telefoon: 0610292877

Klik hier als u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen
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