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Uilen 11
Op dit moment wordt er door verschillende mensen hard gewerkt aan
alweer het 11e nummer van Uilen. Naar verwachting zal het rond de
jaarwisseling verschijnen. Behalve de gebruikelijke soorten (steenuil,
kerkuil en oehoe) ditmaal ook aandacht voor twee soorten die wat minder
vaak aan bod komen: de ransuil en de sneeuwuil. Met de ransuil gaat het al
een tijdlang bergafwaarts: hoe erg is het en wat zijn de oorzaken? Sovon
duikt in hun data. Over de sneeuwuil een prachtig verhaal met geweldige
foto’s van Nederlandse poolvorsers over de ingewikkelde relatie tussen
sneeuwuilen, lemmingen, poolvossen, rotganzen en middelste jagers. En
als toetje: houden steenuilen meer van muizenmannen dan van
muizenvrouwen, of speelt er wat anders?

Begunstigers van STONE ontvangen Uilen gratis. Als u nog dit jaar
begunstiger wordt, ploft Uilen 11 straks ook op uw deurmat.

STONE 25
STONE viert in 2022 zijn 25-jarig bestaan! Op 8 maart 1997 kwamen op
initiatief van Hein Bloem, Ronald van Harxen en Pascal Stroeken ruim 20
steenuilenonderzoekers uit heel Nederland en een vertegenwoordiging van
Vogelbescherming bij elkaar in Arnhem. Het Steenuilenoverleg Nederland,
kortweg STONE, zag het levenslicht. STONE groeide in de jaren daarna uit
tot de landelijke organisatie voor onderzoek en bescherming van
steenuilen.

Wat heeft 25 jaar STONE opgeleverd? Om hierop terug te kijken én vooruit
te blikken, organiseren we in het najaar van 2022 een speciale jubileum
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editie van onze Landelijke Steenuilendag, met tal van boeiende bijdragen
over steenuilenbescherming en -onderzoek. Uiteraard houden we u hiervan
op onze website en in de nieuwsbrief op de hoogte. Wordt vervolgd!

Annulering Landelijke Uilendag 9 oktober 2021
Voor 9 oktober stond de Landelijke Uilendag van SKWN, OWN en STONE in
Meppel op het programma. Helaas hebben de organisatoren in verband
met de huidige stand van zaken rondom het virus en de onzekerheid over de
ontwikkelingen en de bijbehorende maatregelen moeten besluiten om de
Landelijke Uilendag te annuleren. De volgende Landelijke Uilendag zal
plaatsvinden in de herfst van 2023.

Email: STONE@STEENUIL.NL telefoon: 0610292877
Klik hier als u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen 
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