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Uilen 3 verschenen

Uilen 3 is uit! Tal van lezenswaardige artikelen over Nederlandse
uilen, o.a Vogels als prooi van de Kerkuil, Dwerguilen in Nederland,
Ruigpootuil: de laatste der Mohikanen? Leeftijden van Oehoes en
uiteraard de nodige artikelen over Steenuilen (o.a. prooiaanvoer
Beleef de Lente 2012). Begunstigers van STONE (of de OWN)
ontvangen Uilen gratis. Losse nummers zijn te verkrijgen door € 7,50
over te maken op 3330852 t.n.v. STONE Utrecht o.v.v. Uilen 3.
Vermeld ook uw adresgegevens! Uiteraard kunt u ook een
abonenment nemen.Stuur een mailtje naar: uilen@steenuil.nl

Uilen 3 ontvangen, maar nog niet betaald?

Een aantal lezers heeft Uilen 3 ontvangen, maar nog niet betaald. Bij
deze het vriendelijke verzoek dat alsnog te doen. De uitgave van een
dergelijk blad tegen lage kosten is alleen mogelijk als iedereen zijn
bijdrage ook betaalt. U kunt uw bijdrage overmaken op 3330852
t.n.v. STONE Utrecht o.v.v. Uilen 3. Nog mooier is het natuurlijk als
u de automatische overschrijving invult die in nummer 3 bijgesloten
aantrof. Dan bent u op voorhand verzekerd van de toezending van
nummer 4 eind dit jaar. Alvast bedankt voor uw medewerking.



Steenuilveilige drinkbak

Bijna 300 vrijwilligers hebben al te kennen gegeven in het voorjaar
met een demonstratieset van de steenuilveilige drinkbak de boer op
te willen gaan. Een prachtig resultaat! We hebben echter nog ruimte
voor nieuwe bestellingen. Stuur een mailtje naar stone@steenuil.nl.
Vermeld daarin ook uw naam eb adres. Voor meer informatie klik
hier.
De bakken zijn op dit moment in productie en worden in de loop van
deze maand geleverd. Daarna beginnen we aan de distributie over
het land.

Houd dus uw brievenbus in de gaten :)!

Onderzoek naar eieren

Uit onderzoek is bekend dat bij een aanzienlijk deel van mislukte
steenuilnesten sprake is van het niet uitkomen van de eieren. Ook in
succesvolle nesten komen geregeld één of meerdere eieren niet uit.

STONE is een project gestart om meer inzicht te krijgen in de
oorzaken van het niet uitkomen van de eieren. We proberen
antwoorden te vinden op vragen als: Wat is er mis met het ei? Wat is
een mogelijke oorzaak hiervoor? Spelen milieufactoren een rol? Zijn
er regionale verschillen? 
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Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar vrijwilligers die met ingang
van broedseizoen 2013 in hun onderzoeksgebied niet-uitgekomen
eieren willen verzamelen en medewerking verlenen aan de analyse.
Het is de bedoeling dat STONE voor deze medewerkers in najaar
2013 een workshop organiseert om ervaring op te doen met het
onderzoek aan de eieren. Heb je interesse om mee te doen aan dit
onderzoek? Geef je dan op bij STONE door een mail te sturen aan
stone@steenuil.nl. Na opgave ontvang je informatie over de
deelname en voorwaarden. 
Klik hier voor meer informatie.

Soortenstandaard steenuil verschenen

Eind januari heeft het ministerie van EZ de Soortenstandaard Steenuil
gepubliceerd. De soortenstandaard is een document dat gebruikt kan
worden als hulpmiddel bij de uitvoering van ontheffingsprocedures in
het kader van de Flora- en faunawet (Ffw). Onder andere STONE,
Vogelbescherming en Sovon zijn betrokken geweest bij de
ontwikkeling van de standaard. Klik hier voor de Soortenstandaard
Steenuil. Bovendien zal op korte termijn op de website van STONE
actuele informatie worden verstrekt over de laatste ontwikkelingen
met betrekking tot het Ffw-toetsingskader voor de Steenuil.

 

Landelijke dag
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Landelijke dag

Op 27 oktober 2012 heeft de Steenuilendag in Rhenen
plaatsgevonden. Een kleine honderd liefhebbers hebben de dag
bezocht. Er waren presentaties over de steenuil in Zeeuws-
Vlaanderen, de soortenstandaard Steenuil, de steenuil in Portugal,
het bepalen van sleutelfactoren bij steenuilpopulaties (op basis
ringgegevens) en de “problemen” bij het determineren van muizen.
Peter Beersma verrichtte live sectie op twee steenuilen en Bert
Kwakkel presenteerde zijn steenuilvriendelijke drinkbak. Voor de
presentaties klik hier.

Beleef de Lente 2013

Nog een kleine maand en dan is het weer zover: Beleef de Lente,
editie 2013, jaargang 7 gaat van start en uiteraard is de steenuil weer
van de partij. Op zaterdag 2 februari zijn de inmiddels meer dan 50
(!) vrijwilligers die erbij betrokken zijn, door Vogelbescherming
bijgepraat over de aanpassingen en de laatste stand van zaken. Men
kreeg een voorproefje van de nieuwe site en de meningen waren
unaniem: prachtig! Geen overbodige toeters en bellen meer, maar de
focus op waar het om draait: de webcams en de vogels. Goed werk
Vogelbescherming! En ja, nog een maandje geduld, maar gelukkig is
februari de kortste maand en is 2013 geen schrikkeljaar …
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Email: STONE@STEENUIL.NL telefoon: 0610292877
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