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Geslaagd project marterproofkasten
Het crowdfundingsproject van Vogelbescherming Nederland en
STONE kan met een totale opbrengst van ruim € 10.000,= als
bijzonder geslaagd worden beschouwd. Met het ingezamelde geld
kunnen maar liefst 80 marterproofnestkasten aangeschaft worden.
Dit is een fantastisch resultaat!
In verschillende delen van het land is sprake van toenemende
predatie door steenmarters. Het is wenselijk dat hier
marterproofkasten geplaatst kunnen worden. Met de opbrengst van
dit project kan een flinke start worden gemaakt.
STONE dankt Vogelbescherming Nederland voor alle inspanningen
die voor dit project gedaan zijn. Hartelijk dank ook aan al die
donateurs die dit door hun financiële bijdrage mogelijk hebben
gemaakt.
Wilt u zelf een marterproofnestkast aanschaffen, kijk dan op de site
van Vivara

Beleef de Lente, editie 8, 2014
Nog een kleine maand en dan staan de spotlights weer op de
nestkasten van Beleef de Lente gericht. Uiteraard is de steenuil
opnieuw van de partij. Ditmaal vanuit een spiksplinternieuwe plek in
het hart van steenuilenland. Niet dat de oude plek niet meer voldeed,
maar na 7 jaren werd het eens tijd voor verandering. De nieuwe kast
hangt in een 110 jaar oude perenboom en heeft een uitloop op een
dikke tak. Als alles meewerkt kunnen we in loop van juni de jongen

in en uit zien lopen om vooraan te staan als de ouders met verse
muizen aankomen. Staat u net als wij al te popelen? Op de site van
STONE houden we u op de hoogte en bij wijze van opwarmertje
hebben we vast een klein voorproefje geplaatst.

UILEN 4 bijna klaar
De uitgave van Uilen, hét tijdschrift over alle in Nederland
voorkomende uilen, heeft zoals u gemerkt zult hebben, wat vertraging
opgelopen. Inmiddels zijn de voorbereidingen in een vergevorderd
stadium. Naar verwachting zal nummer 4 in de loop van
maart verstuurd worden.
Het wordt opnieuw een prachtig nummer, met onder andere
schitterende foto’s van de drie bijzondere dwaalgasten (Sperweruil,
Sneeuwuil en Dwerguil) die ons land eind 2013 aandeden en
boeiende verhalen over Kerkuil, Oehoe, Ransuil en uiteraard de
Steenuil.
Begunstigers van STONE ontvangen Uilen gratis. Wilt u een
abonnement of nummer 4 los ontvangen, maak dan € 8,- over op het
rekeningnummer van STONE (NL 19 INGB 0003330852) o.v.v.
Uilen 4. Vermeld ook uw naam en adres! Nummer 3 is nog beperkt
leverbaar, 1 en 2 zijn helaas uitverkocht.

Oproep nestkaarten 2013
Nog even doorbijten en het voorjaar breekt weer aan! De steenuilen
worden langzaamaan territoriaal en beginnen plannen te maken voor
het nieuwe broedseizoen. Uiteraard zijn we heel benieuwd hoe 2014
zal verlopen. Maar we willen ook graag terugblikken op 2013, dat
bijzondere jaar waarin het broedseizoen traag op gang kwam en de
legselgroottes over het algemeen klein waren. Om een goed beeld te
krijgen hoe het landelijk verliep en of er grote regionale verschillen
waren, putten we uit de database van het Meetnet Nestkaarten van
Sovon. Inmiddels zijn er bijna 900 steenuil-nestkaarten over 2013
ingevoerd. Maar er ligt vast nog meer op de plank! Hierbij roepen
we iedereen op om zijn/haar nestkaarten van 2013 in te voeren.
Februari biedt nog voldoende donkere avonden (en verregende
zondagen?) om deze klus te klaren! Hebt u vragen over deelname
aan het Nestkaartenproject, schroom dan niet een mail te sturen aan
stone@steenuil.nl.

Jaarverslagen Uilenwerkgroepen
Steeds meer (steen-)uilenwerkgroepen kiezen ervoor om de
activiteiten die ze uitvoeren vast te leggen in een jaarverslag. Een
aantal van deze verslagen zijn al op de site van STONE geplaatst. Bij
“Onderzoek” kunt u onder het submenu Uit de Regio deze
lezenswaardige, artikelen van steenuilbeschermers uit het hele land
lezen. We willen op deze manier ervaringen en resultaten uit het hele
land met elkaar te delen. Wilt u dat het jaarverslag van uw vereniging
of werkgroep op onze site geplaatst wordt, stuur dan een mailtje met
het jaarverslag (in PDF) naar stone@steenuil.nl .
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