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Landelijke steenuilendag
Over vier weken is het zover: de Landelijke Steenuilendag 2016. Op 29
oktober staat vanaf 10 uur de deur van het gebouw Forum in Wageningen
open om u te ontvangen voor een gevarieerd en boeiend programma. Kijk
op onze website voor het volledige programma en bezoekersinformatie en
een impressie van de bijdragen. In deze nieuwsbrief nemen we in
vogelvlucht het programma met u door.

Onderzoek
Er vindt in ons land veel onderzoek aan steenuilen plaats. Chris van
Turnhout van Sovon geeft een overzicht van de actuele verspreiding, trends
en broedsucces van de Nederlandse steenuilen. Henk van der Jeugd van
het Vogeltrekstation gaat in op het ringonderzoek aan steenuilen en reikt
handvatten aan voor verbetering hiervan. Onder de prikkelende titel "Het
kriebelt nog steeds" presenteert Ronald van Harxen de eerste resultaten
van gericht onderzoek naar parasieten bij steenuilen.

http://stone.cmail2.com/t/y-l-hliidht-hruludllt-r/
http://stone.cmail2.com/t/y-l-hliidht-hruludllt-y/


 

Bescherming
In enkele bijdragen 'uit de regio' worden we bijgepraat over het wel en wee
van twee min of meer geïsoleerde steenuilenbolwerken. Erwin Bruulsema
vertelt over de successen (en hindernissen) van de steenuilenbescherming
in Drenthe, en Peter Boelee maakt ons deelgenoot van zijn inspanningen
om de steenuilen vanuit bolwerk Zuid-Beveland uit te laten breiden in
aangrenzend midden-Zeeland.

Samenwerking met Vlaanderen
STONE werkt op vele vlakken samen met haar Vlaamse zusterorganisatie,
de Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt. Philippe Smets praat ons bij over
de behaalde resultaten bij de zuiderburen sinds de oprichting van de
Vlaamse werkgroep in 2013.

 



Handleiding en Uilen 6
In de vorige nieuwsbrief al aangekondigd: de nieuwe handleiding
broedbiologisch onderzoek komt eraan.

Theo Boudewijn en Dries van Nieuwenhuyse nemen de vernieuwingen en
de 'vervlaamsing' door, waardoor de handleiding weer optimaal bruikbaar is
voor Nederlanders én Vlamingen.

En of dat niet genoeg is: ook Uilen 6 wordt die dag gepresenteerd. De
volgende nieuwsbrief besteedt hier uitgebreid aandacht aan.

En verder ...
... maken we bekend wie wordt uitgeroepen tot de "Steenuilenvrijwilliger
2016". Wie gaat er dit jaar met de eer strijken?
... trakteren Pascal Stroeken en Ronald van Harxen verspreid over de dag op
een selectie van de mooiste beelden van de webcams van Beleef de Lente
2016.



Foto's
Alle foto's in deze nieuwsbrief zijn gemaakt en belangeloos beschikbaar
gesteld door André Eijkenaar.

Daarvoor onze hartelijke dank!

Email: STONE@STEENUIL.NL telefoon: 0610292877

Klik hier als u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen 
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