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Beste wensen

Het bestuur en de regiocontactpersonen van STONE wensen
iedereen een gezond, gelukkig en steenuilenrijk 2020! Ook dit jaar
zetten STONE en honderden vrijwilligers zich samen met vele
erfbewoners weer vol enthousiasme in voor de bescherming van
steenuilen.

Mocht u nog op zoek zijn naar een goed voornemen én u bent nog
geen begunstiger van STONE? Meld u zich dan nu aan en steun het
werk van STONE of overweeg een eenmalige gift (STONE is
ANBI-erkend: Stichting STONE te Culemborg: NL19 INGB 0003
3308 52)! Vanaf slechts €15 per jaar bent u al begunstiger. Met uw
bijdrage abonneert u zich automatisch op het tijdschrift Uilen en bent
u van harte welkom op de Landelijke (Steen)uilendagen.

Petitie Â‘Vogels vrijÂ’

Grote kans dat u ze op een braderie of jaarmarkt wel eens bent
tegengekomen: uilen en roofvogels die onder grote publieke
belangstelling tentoongesteld worden en zelfs kunstjes moeten
vertonen. Roofvogels en uilen horen naar onze mening niet in kooien
of volières en zouden niet op commando kunstjes moeten doen om
toeschouwers te vermaken. Het spreekwoord “Zo vrij als een vogel”
moet ook gelden voor roofvogels en uilen.

Hansje Hardenberg en Anjo Schouten, van ‘Team Steenuil’ van
Beleef de Lente, zijn daarom onlangs de petitie ‘Vogels vrij’ gestart.
De petitie verzoekt de Tweede Kamer wetgeving zodanig aan te
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passen dat:
• het in gevangenschap houden van uilen en roofvogels door
particulieren en commerciële organisaties verboden wordt, met een
ontheffing voor asiels en opvangen;
• het kweken en verhandelen van uilen en roofvogels verboden
wordt;
• het houden van shows, demonstraties of andere voorstellingen met
roofvogels en uilen verboden wordt;
• roofvogels en uilen op de negatieflijst voor huisdieren worden
geplaatst.

STONE steunt deze petitie uiteraard van harte, en roept iedereen op
deze te ondertekenen en - via sociale media - onder de aandacht te
brengen bij vrienden en volgers. Tekenen kan tot half oktober 2020.
Doen!

Teken hier de petitie ‘Vogels vrij!’

Uilen 9

Eindelijk is het zover! In de week van 6 januari 2020 valt het
tijdschrift Uilen nr. 9 (jaargang 2019) op de deurmat van alle
begunstigers van STONE.

Een kort overzicht van de inhoud: Vijfde integrale
steenuileninventarisatie in Zeeuws Vlaanderen; Het opmerkelijke jaar
2019; De steenuil in Vlaanderen; Bijzonder broedgeval van de
oehoe; Aantalsontwikkeling van de Oehoe in Nederland; De velduil
in Nederland; Gewichten intacte muizen; Ransuil met record aantal
jongen; Steenuil legt 11 eieren en 8 jaar onderzoek naar
winterroesten van de ransuil in Groningen.

Begunstigers van STONE ontvangen Uilen uiteraard gratis. Bent u
geen donateur en wilt u Uilen toch graag ontvangen? Stuur dan een
e-mail naar uilen@steenuil.nl onder vermelding van Uilen 9. Vergeet
niet uw adresgegevens te vermelden. Na betaling van het
verschuldigde bedrag (€ 8,00 exclusief verzendkosten, voor
Nederland € 4,50) wordt Uilen u zo spoedig mogelijk toegestuurd.
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Doe mee met steenuilen inventariseren!

Dankzij de vrijwilligers die nest(kast)onderzoek doen, weten we veel
over onze Nederlandse steenuilen. Nestkastcontroles en
ringonderzoek behoren tot de vaste onderdelen van het
veldonderzoek. De steenuil behoort op dit vlak tot de best
onderzochte vogelsoorten in ons land.

Daarnaast willen we graag een goed beeld krijgen van de
verspreiding en de populatie-omvang, en veranderingen daarin. De
verzamelde nestgegevens zijn hiervoor onvoldoende, omdat deze
nagenoeg alleen betrekking op steenuilen die in nestkasten broeden.
Naar schatting broedt driekwart van de Nederlandse steenuilen
echter nog altijd in ‘natuurlijke’ nestplaatsen, zoals holtes in
gebouwen en in knot- en fruitbomen. Het volgen van alleen
nestkasten geeft daarmee geen representatief beeld van de
verspreiding en de lokale aantalsontwikkelingen van de steenuil.
Bovendien kan de inspanning waarmee beschermers kasten
ophangen en controleren in de tijd veranderen.

Daarom is Sovon op zoek naar nieuwe inventariseerders van
steenuilen. STONE steunt deze oproep uiteraard van harte. Graag
verwijzen wij voor meer achtergronden en informatie naar het artikel
dat onlangs verscheen in Sovon-Nieuws 4 (2019).
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Beleef de Lente-koppel is er klaar voor.

Misschien zit u deze donkere januaridagen nog stevig in uw
winterdip. Dan hebben we goed nieuws: de lente komt eraan.
Trouwe Beleef-de-Lente-kijkers weten dat de steenuilenlente elk
jaar vroeg begint (en lang doorgaat!). In de loop van februari gaan
veel webcams bij BdL weer online en natuurlijk zal ook de steenuil
als vanouds weer van de partij zijn. Sterker nog, de steenuilen-cams
zijn via de STONE-website constant online gebleven.

Reken nu nog niet op spectaculaire beelden. Overdag is het een en al
rust in de nestkast en zien we meestal twee duttende uilen. Niettemin
hebben de beelden ons wel geleerd dat man en vrouw steenuil na het
drukke broedseizoen en het grootbrengen van de jongen, even wat
afstand van elkaar hadden genomen. Overdag was de kast lange tijd
de exclusieve verblijfplaats van vrouw, die haar man niet in haar
buurt duldde. Eind november zagen we een kentering en sindsdien
mag man ook aan haar zijde in de kast verblijven. Als de schemering
invalt verlaten ze samen de kast voor de nachtelijke jacht. Soms
wordt er zelfs al wat geknuffeld. Er is ook al een paring
waargenomen. Als opmaat voor een mooi broedseizoen!

Email: STONE@STEENUIL.NL telefoon: 0610292877

Klik hier als u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen
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