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Afscheid Joep
Op zaterdag 29 juni hebben we tijdens een velddag in Winterswijk
afscheid genomen van ons bestuurslid Joep van de Laar.
Joep is ruim 8 jaar aan STONE verbonden geweest en heeft, naast
vele kleinere klussen, vooral de taken als penningmeester en
webbeheerder met verve uitgevoerd. De hoeveelheid werk en de
druk die dit met zich meebracht in relatie tot andere zaken die
dringend aandacht vroegen, heeft Joep tot dit besluit gebracht.
Uiteraard respecteren we Joeps besluit, maar betreuren doen we het
ook. Samen met Joep kijken we terug op 8 vruchtbare jaren, waarin
we vele zaken hebben kunnen realiseren. Joeps aandeel daarin was
groot. Joep, onze welgemeende dank daarvoor.
Helemaal uit beeld verdwijnen, doet Joep trouwens niet, hij blijft als
redactielid en verzendadres van Uilen aan STONE verbonden.
Op de site meer over Joep.

Steenuilen beleven opmerkelijk broedseizoen
Door het koude voorjaar kwam de natuur laat op gang. Uiteraard
was iedereen benieuwd hoe dit zou uitpakken voor het broedseizoen
van de steenuilen. Tijd om de balans op te maken!
Overal in Nederland is vastgesteld dat de uilen dit jaar laat met de
eileg begonnen, vaak een week tot tien dagen later dan normaal.
Ook was de gemiddelde legselgrootte in de meeste regio’s

aanmerkelijk kleiner dan andere jaren. Niettemin worden uit diverse
regio’s goede broedsuccessen gemeld. Ondanks de kleinere legsels
vlogen er per nest relatief veel jongen uit en verkeerden ze in prima
conditie. In die gebieden werden in de nesten vaak stapels muizen op
voorraad aangetroffen (op de foto een Grote bosmuis uit
Winterswijk). Maar uit Brabant bijvoorbeeld wordt melding gemaakt
van weinig muizen, veel smerige nesten en daarmee samenhangend
een slechtere conditie van de jongen.
Al met al een interessant jaar! Op onze website meer informatie en
een gedetailleerd overzicht van de resultaten uit diverse regio’s.

Bezoek Sachsenheim
Op 20 en 21 juni heeft het bestuur van STONE een bezoek gebracht
aan Zwitserse steenuilonderzoekers van Vogelwarte Sempach, die
vanaf 2009 onderzoek doen aan steenuilen bij Sachsenheim
(Duitsland). Met behulp van gezenderde vogels laten zij zien dat
predatie van adulten en jongen een veel belangrijkere doodsoorzaak
is dan tot nu toe is aangenomen. Ook komt uit hun onderzoek naar
voren dat de conditie van de jongen bij het verlaten van het nest een
belangrijk factor is: jongen met een goede conditie hebben een
betere overleving. Op de website kunt een pdf met nadere informatie
downloaden.

Landelijke uilendag 2013
Op 12 oktober wordt in schouwburg Ogterop in Meppel de zesde
Landelijke Uilendag gehouden. Wie zich voor uilen interesseert mag
dit niet missen. Behalve uiteraard de Steenuil, komen ook de
Kerkuil, Oehoe, Ransuil en andere onderwerpen aan bod.
Ook van de partij is André Eijkenaar met een selectie van zijn
mooiste uilenfoto's (zie ook de foto hieronder).
De organisatie zoals altijd weer in samenwerking met de
Kerkuilenwerkgroep Nederland en de Oehoewerkgroep Nederland
en met steun van Vogelbescherming Nederland. Het definitieve
programma wordt te zijner tijd op de site geplaatst. De toegang is
gratis voor iedereen die (steen)uilen een warm hart toedraagt.
Noteer de datum dus vast in uw agenda!

STONE op tweede Dutch Birdfair
Uiteraard is STONE weer van de partij op Dutch Birdfair 2013 op
25 en 26 augustus. Wij schenken daar speciaal aandacht aan ons
nieuwe model nestkast dat we samen met Bert Kwakkel op basis
van bestaande kasten ontwikkeld en uitgetest hebben. Deze kast
voldoet aan alle eisen: duurzaam, anti-marter, goed ventilerend,
gemakkelijk te controleren, ruim van afmetingen (hoe ruimer de kast
hoe langer de jongen erin blijven, hoe beter hun uitvliegconditie).
Kortom: naar ons idee de perfecte nestkast. Uiteraard ook aandacht
voor hét onderwerp van dit voorjaar: de steenuilveilige drinkbak.
Voldoende reden om bij onze stand langs te komen, lijkt ons!
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