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Uilen 2 in de (s)maak.

Heeft u al kennis gemaakt met Uilen, het nieuwe tijdschrift van de
gezamenlijke uilenwerkgroepen in Nederland? Dan wilt u vast ook
het tweede nummer dat in november verschijnt, ontvangen. Niet
gezien? 

Kijk dan op www.steenuil.nl/publicaties/publicaties_uilen.htm

Begunstigers van STONE (minimum bijdrage € 15,-) ontvangen het
gratis, dus dat is een extra reden om begunstiger te worden. Een los
nummer vooruit bestellen kan ook. De kosten bedragen € 7,50 (incl.
€ 2,50 verzendkosten). Stuur een mail met naam en adres naar
uilen@steenuil.nl o.v.v. Uilen 2. U krijgt het dan na verschijnen direct
toegestuurd.

Kat in het nauw

Op 10 mei gingen de vrijwilligers Rick Tibbe en Hans Gels van de
Katoelenkiekers uit Wierden een controleronde houden langs een
aantal nestkasten. Nadat ze een aantal kasten gecontroleerd hadden
op bezetting (met wisselend succes) kwamen ze bij de familie
Huisken en troffen daar een bijzonder beest aan voor hun
steenuilenkast. Een echte huiskat met de kop vast in de
imvliegopening! Die was op zoek naar een makkelijk hapje. In de
kast echter geen uilen, maar jonge spreeuwen. De jonge spreeuwen
hoorden ze schreeuwen. De enigszins versufte kat blies toch
behoorlijk. Na wat wikken en wegen hebben ze de dames van de
Dierenambulance Almelo gebeld. Deze dames hebben met behulp
van wat olijfolie en grote handschoenen het beest van een wisse
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dood gered. Deze kat doet dit in ieder geval nooit weer en een
geruststellende gedachte is dat katten de kast echt niet in komen.. De
jonge spreeuwen  leken gered want ze schreeuwden nog steeds en
dat bood hoop voor de verontruste ouders.

Jaarverslag 2010 verschenen

 Onlangs is het Jaarverslag 2010 van Stichting STONE verschenen.
Hierin kunt u lezen welke activiteiten STONE het afgelopen jaar
heeft ontplooid en welke resultaten zijn geboekt. Zo is op het
onderzoeksvlak een belangrijke stap gezet met de nadere analyse
van de overleving van jonge steenuilen en de aanzet van onderzoek
naar sterfteoorzaken en mislukkingsoorzaken van nesten. Op het
gebied van bescherming is onder meer de ErfWijzer Steenuil online
beschikbaar gesteld voor erfbewoners en vrijwilligers die willen
bijdragen aan het steenuilvriendelijk inrichten van het erf en
omgeving. Lees het complete jaarverslag
op steenuil.nl/pdf/jaarverslag_2010.pdf

Roofvogels en uilen zijn niet voor de show!

Vogelbescherming Nederland en vijf beschermingsorganisaties voor
roofvogels en uilen zijn een actie gestart tegen het gebruik van
roofvogels en uilen voor commerciële doeleinden, zoals roofvogel-
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en uilenshows. Het publiek wordt opgeroepen om geen shows meer
te bezoeken. Dergelijke shows kennen vele nadelen. Ze bevorderen
ondermeer  de wens van particulieren zelf een roofvogel of uil te
bezitten. Ze leiden tot illegale handel en tot het houden van vogels
onder zeer dieronvriendelijke omstandigheden. Kijk voor meer
informatie op www..vogelbescherming.nl/actueel-
/nieuws/nieuwsbericht/q/ne_id/388

Tevens is in 2010 op initiatief van enkele kijkers van Beleef de Lente
een petitie opgesteld om aandacht te vragen voor de problematiek
van de handel in en het houden van roofvogels en uilen. Heeft u deze
petitie nog niet ondertekend, dan heeft u nog tot 1 oktober 2011 de
mogelijkheid om dit alsnog te doen. Klik
op petities.nl/petitie/verbod-op-het-houden-en-fokken-van-
inheemse-beschermde-roofvogels

Brand treft Vogelwerkgroep Boxmeer

“Door een brand raakte de Vogelwerkgroep Boxmeer niet alleen
dakloos, ook alle materialen, gereedschap en de complete
administratie gingen in rook op. De schade is enorm, zegt Huub
Thoonen bij wie het huilen nader staat dan het lachen.” Zo begint het
krantenartikel in de Gelderlander van 7 mei j.l. Huub is al vele jaren
bijzonder actief én succesvol met steenuilen (en andere uilen en
roofvogels). Gelukkig is Huub niet bij de pakken neer gaan zitten en
heeft hij snel de draad weer opgepakt. Ondanks het verlies van
ladders en andere materialen zijn ook dit jaar weer alle kasten
gecontroleerd. Huub is nog steeds op zoek naar een werkplaats in
de directe omgeving van Boxmeer waar hij kasten kan timmeren en
spullen kan opslaan. Mocht u iets weten stuur dan een berichtje naar
stone@steenuil.nl . Wij zorgen dan dat het bij Huub terecht komt.
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Beleef de Lente 2011 zit er op

Op 1 juli gingen de drie cams bij het steenuilnest van Beleef de Lente
uit de lucht. Daarmee kwam er een einde aan het vijfde seizoen. Een
bewogen seizoen, dat vooral in het teken stond van de niet aflatende
broeddrift van een (of meerdere) paartjes holenduiven. Deze bleken
onvermoeibaar in hun pogingen het voorportaal van de nestkast te
kraken. Zonder succes overigens: er vlogen twee jonge steenuilen
succesvol uit. Helaas werd de oudste van de twee op 2 juli, een
week na het uitvliegen, dood aangetroffen. Onder een auto gekomen.
Nummer twee bleek echter ook een week later nog springlevend en
hield ons van zijn veilige plek in de nok van de schuur nauwlettend in
de gaten. De steenuilen waren dit jaar andermaal dé hit en trokken
de meeste kijkers. We zijn inmiddels al weer bezig met de
voorbereidingen voor het zesde seizoen.

Steenuiltoren in Winterswijk

Bij wijze van proef bouwen we op dit moment een steenuiltoren aan
de rand van Winterswijk. De toren moet vervangende
broedgelegenheid vervangen voor het schuurtje aan de overkant van
de weg. Dit wordt vanwege woningbouw met toestemming van het
ministerie van EL&I (voorheen LNV) afgebroken en de ‘toren’ is
opgenomen in het compensatieplan. De toren wordt een kleine vier
meter hoog en biedt bovenin broedruimte en onderin een veilige



schuilplaats. De bouw van de toren is te volgen op
www.miecon.nl/project_steenuilentoren.html. De toren wordt
gebouwd door  bureau Miecon en geschiedt in nauw overleg met
STONE en uiteraard de eigenaren van het stuk grond. We zijn erg
benieuwd of de uilen de toren net zo aantrekkelijk vinden als wij.

Email: STONE@STEENUIL.NL telefoon: 0610292877
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