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Intro

Als bestuur van STONE zijn we uitermate verheugd met de geboorte
van onze eerste e-mailnieuwsbrief. We kunnen hiermee op een
efficiënte, snelle en goedkope manier leden, begunstigers en andere
belangstellenden bereiken. We versturen de nieuwsbrief meerdere
malen per jaar, telkens als er interessant nieuws te melden valt. De
inhoud zal heel divers zijn en kan variëren van korte mededelingen,
tot interessante ontwikkelingen of bijzondere onderzoeksresultaten.
Kortom: zaken waar u als steenuil liefhebber in geïnteresseerd bent.
Wij wensen u veel lees- en kijkplezier met het eerste nummer.

Afsluiting Beleef de Lente

Op 1 juli zijn de webcams van Beleef de Lente off line gegaan.
Daarmee kwam een einde aan een in alle opzichten geslaagd seizoen.
Het aantal kijkers bereikte recordhoogtes en ook het steenuilenforum
mocht zich in een ongekende belangstelling verheugen. De uilen
deden wat er van hen verwacht werd: 4 eieren, 4 uitgevlogen jongen
, massa’s prooi en vele bijzondere momenten. Opnieuw bleek wat
een ontzettend krachtig middel de webcams zijn om mensen bij de
natuur te betrekken en ze mee te laten genieten van dingen die
normaliter verborgen blijven. Over de gehele wereld werd gekeken,
enthousiaste reactie kwamen niet alleen uit onze buurlanden maar
zelfs uit de VS, Canada, Finland en Nieuw Zeeland aan toe. Heeft u
het gemist? De mooiste momenten zijn nog steeds te bekijken op
www.beleefdelente.nl/steenuil.

http://stone.cmail3.com/t/y/i/krlhe/l/r


 

Athene 14

Misschien heeft u zich afgevraagd waar Athene 14 blijft, normaal
verschijnt deze immers in het voorjaar. Dat is dit jaar niet gelukt
helaas. Hij staat nu op de nominatie voor september. Een greep uit
de inhoud: de resultaten van 35 jaar steenuilen ringen in Nederland,
overleving en dispersie, prooiaanvoer en terreingebruik bij
gezenderde steenuilen, 30 jaar reproductie aan de hand van
nestkaarten, een nieuwe aantalschatting (hoeveel Steenuilen zijn er
nog in Nederland?) en tussentijdse resultaten van de steenuil
monitoring in het kader van het BSP-project van SOVON, en nog
veel meer. Het wordt een bijzonder nummer!

Broedseizoen voorbij

Het broedseizoen zit er weer op. Hoewel het nog te vroeg is om al
echte resultaten te melden lijkt het erop dat zowel de legselgrootte
als het aantal jongen wat is uitgevlogen vergeleken met vorig jaar.
Oorzaak lijkt vooral het geringere aantal muizen te zijn. Dezelfde
berichten komen over de echte muizeneters als de Kerkuil, Buizerd
en Torenvalk. We hopen in een volgende nieuwsbrief, als de
nestkaarten ingevuld en opgestuurd zijn, een eerste overzicht te
kunnen presenteren.

 



Nationale Uilendag

Op 3 oktober vindt in de schouwburg in Meppel de vierde nationale
uilendag plaats; een samenwerking tussen de Kerkuilenwerkgroep
Nederland en STONE. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de
voorbereiding en het benaderen van de sprekers. Het belooft
opnieuw een boeiende dag te worden met niet alleen aandacht voor
de Kerk- en Steenuil maar ook voor andere in Nederland
voorkomende uilen. Noteer de datum vast in uw agenda, nadere
bijzonderheden volgen in onze komende nieuwsbrief en op de site.

Fotograaf Andr Eijkenaar

éDe fraaie foto’s in deze nieuwsbrief zijn gemaakt door André
Eijkenaar. In Athene 14 treft u meer bijzondere foto’s van zijn hand,
alsmede een portret van deze enthousiaste natuurfotograaf. Wilt u
alvast met hem kennis maken, kijk dan eens op zijn site
www.natuurkijker.nl

http://stone.cmail3.com/t/y/i/krlhe/l/y


Warm hart voor Steenuilen?

Een warm hart voor de bescherming van Steenuilen? Wordt dan
begunstiger van STONE. Stuur een mailtje naar stone@steenuil.nl of
meld u aan via onze site (www.steenuil.nl).
Wilt U Athene 14 en een uitnodiging voor de landelijke uilendag
ontvangen, reageer dan snel en profiteer direct van uw
begunstigerschap. 
 

Email: STONE@STEENUIL.NL telefoon: 0610292877

Klik hier als u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen 

mailto:stone@steenuil.nl
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