Landelijke Roofvogeldag in Meppel, 15 februari 2020
De traditie van de roofvogeldag wordt op 15 februari voor de 26ste keer voortgezet,
en wel op de vaste locatie: Stadsschouwburg Ogterop, Zuideinde 70, op loopafstand
van Station Meppel. Misschien is net het eerste zeearendei gelegd (de vroegste
tot nu was op 14 februari 2018), maar net nog tijd voor een dagje lezingen en
papperlepap. Lezingen over onderzoek uit de eerste hand, verwachtingen voor
komende ontwikkelingen en nieuwigheidjes, geïllustreerd met de prachtigste plaatjes.
Komt allen!
09.30: Ontvangst met koffie, informatie, lunchbonnen bij de ingang
10.00: Welkomstwoord van Hanneke Sevink
10.10: Lydia Barkema: opnieuw pieken de veldmuizen en velduilen in Friesland,
10.40: Stef van Rijn, jonge Nederlandse Zeearenden op de voet gevolgd tijdens hun
omzwervingen door NW-Europa,
11.10: Almut Schlaich, Grauwe Kiekendief (nadere informatie volgt, zie website),
11.45: Martijn de Jonge, de Zeearend in Nederland, in 15 jaar naar 15 paar.
12.00: Lunchpauze, met boeken, kraampjes, veel mensen, papperlepap…
Martijn de Jonge signeert zijn nieuwe boek over Zeearenden.
13.30: 
Henk Castelijns, wie wil wel, wie wil niet, en waarom? Hoe een RASonderzoek naar Torenvalken een andere wending kreeg,
13.40: René Riem Vis: het belang van individuele herkenning bij Wespendieven,
gestaafd met filmopnames,
13.50: Piet van den Hout: gevaarlijk spel tussen valken en steltlopers.
14.30: Kleine pauze
15.00: Willem van Manen, waarom de Schreeuwarend eigenlijk een grutto is,
15.30: Rob Bijlsma: Over houtkap: wat doen horizontale bossen met roofvogels?
16.00 Sluiting & napraten met een drankje.
Tevens de gelegenheid om mensen aan te schieten die met hetzelfde bezig zijn,
vaak op een andere plek, en die misschien handige tips hebben voor het veldwerk.
Of anders wel die iets kunnen zeggen over prooien, geruide veren, waargenomen
gedrag, contacten binnen de eigen regio, cursussen, gebruik van technische speeltjes,
camera’s op stok, software voor het bewerken van gegevens of literatuur. Vergeet ook
de boekenstalletjes niet.
Houd onze website in de peiling, voor het geval dat…
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