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Rhenen

Dit heeft u vast al in uw agenda genoteerd! STONE nodigt u van
harte uit om deze dag bij te wonen. We zijn er in geslaagd om een
gevarieerd programma samen te stellen. Naast de lezingen biedt de
dag als vanouds de gelegenheid om collega's uit het land te
ontmoeten en bij te praten over onze gedeelde passie voor
steenuilen!
In deze nieuwsbrief geven wij alvast een kijkje in het programma .
Het complete programma met bezoekersinformatie kunt u hier
downloaden.

Overleving, ruimtelijk gebruik en dispersie van
steenuilen in Zuid-Duitsland.

Beat Naef-Daenzer verzorgt de inleiding met deze veelbelovende
titel.
Sinds 2009 onderzoekt het Zwitsers Ornithologisch Instituut de
overleving en ruimtelijke dynamiek in een grote steenuilenpopulatie in
Württemberg in Zuid-Duitsland. 380 vogels werden met behulp van
radiotelemetrie gedurende een jaar gevolgd. De analyse van de
individuele levensgeschiedenissen levert fascinerend nieuw inzicht in
de ecologische relaties. De resultaten laten zien dat interacties in de
voedselketen een belangrijke factor vormen ten aanzien van de
productiviteit en de overleving. Ook blijkt dat de ruimtelijke
dynamiek in steenuilenpopulaties tot dusver zwaar is onderschat.
Deze nieuwe informatie, in het bijzonder hoe steenuilen na het
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broedseizoen leven, is ook op beschermingsniveau van belang.

Habitatkwaliteit van steenuilterritoria in Zuid-
Duitsland

In het middagdeel zal Martin Grüebler een lezing over dit
onderwerp verzorgen. Op territoriumniveau bepalen verschillen in de
beschikbaarheid van voedsel en roestplaatsen de reproductie en
overleving van individuen. Daarom vormen beide bronnen op een
grotere ruimtelijke schaal een van de belangrijkste factoren in de
demografie van de bedreigde soorten. Van 2009 tot 2013 volgde het
Zwitsers Ornithologisch Instituut gedurende het gehele jaar 380
gezenderde steenuilen. Ze laten zien hoe de beschikbaarheid van
zowel roestplaatsen als voedselbronnen het energiebudget, het
ruimtelijk gebruik en de overleving van steenuilen beïnvloeden. De
onderzoekers slaagden er in – voor het eerst -  het effect van de
beschikbare bronnen op de steenuil zowel in als buiten het
broedseizoen in kaart te brengen. Zij veronderstellen dat plekken
met een grote structurele diversiteit gelegen in open landschappen
een grote beschikbaarheid van beide bronnen voor steenuilen
opleveren en daarmee vormen deze plekken, zowel in als buiten het
broedseizoen, habitats van hoge kwaliteit.



 Muizen, muizen en nog eens muizen.......

2014 gaat de boeken in als een buitengewoon goed broedjaar voor
de steenuilen. Uit heel het land kwamen verhalen over grote legsels,
een vroege legselstart, weldoorvoede jongen en vooral veel muizen,
heel veel muizen. Pascal Stroeken geeft een impressie van
afgelopen broedseizoen.

Via België en Brabant naar Sovon 

Onze derde buitenlandse spreker is Philippe Smets uit Vlaanderen.
Hij zal ons bijpraten over de werkzaamheden van de
Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt bij onze zuiderburen. We
zullen zien dat het enthousiasme voor het uilenwerk geen grenzen
kent.

Vanuit Vlaanderen is het een kleine stap naar ons eigen Brabant,
waar Brabants Landschap het steenuilenwerk stimuleert en
ondersteunt. Dat dit zijn vruchten afwerpt laat Marco Renes ons in
zijn bijdrage zien.

Het zal niemand zijn ontgaan dat in Nederland momenteel hard
geteld wordt in het kader van het atlasproject om een actueel beeld
te krijgen van onze vogelbevolking. Ook steenuilen tellen
mee; Jouke Altenburg van Sovon praat ons bij over de stand van
zaken. 
 

Eieren met een luchtje

In de bijdrage 'eieren met een luchtje' geeft Theo Boudewijn in
geuren (?) en kleuren een overzicht van de belangrijkste resultaten
van het onderzoek aan niet uitgekomen eieren. U krijgt beelden
voorgeschoteld van de kleinste steenuil die u ooit heeft gezien.
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Fantastische steenuilenfoto's

De lezingen worden tweemaal afgewisseld met prachtige
fotopresentaties. Paulien van Marle neemt ons mee naar een
typisch 'rommelig' steenuilenerf, waar ze veel tijd heeft doorgebracht
om de uilen in hun favoriete leefgebied voor de lens te krijgen.

André Eijkenaar brengt met zijn schitterende foto's het menu van
de steenuilen in beeld. In een boeiende compilatie zien we steenuilen
langskomen met een grote diversiteit aan prooien.

Natuur aan huis

Hans Peeters is auteur van het boek Natuur aan huis, dat eind
2014 verschijnt. Als slot van de landelijke dag laat hij ons een
preview zien van de natuurrijke erven en hun bewoners die in het
boek worden geportretteerd.
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Klik hier als u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen 
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