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Topjaar voor de Steenuil

2014 lijkt alle records te gaan breken! Dankzij de uitzonderlijk
gunstige combinatie van een hoge muizenstand, een uitermate zachte
winter en een vroeg voorjaar worden uit het hele land grote legsels
gemeld, met 6, 7 en zelfs 8 eieren. In Twente heeft Friso Koop zelfs
een nest met 8 geringde jongen (klik hier voor een kort verslag en
een foto). Voor zover we weten een primeur. De gemiddelde
legselgrootte schurkt hier en daar tegen de 5 aan. Bizar. In de
prooivoorraad liggen soms enorme aantallen muizen: 30, 40 en zelfs
50 (uit Brabant). In lijn daarmee zijn veel Steenuilen ook significant
vroeger met leggen begonnen, de eerste zelfs al rond half maart. Ook
van de andere muizeneters als Kerkuil en Torenvalk goede berichten.
Het is uiteraard nog te vroeg voor een compleet overzicht, maar dat
we erg benieuwd zijn, moge duidelijk zijn. We kunnen bijna niet
wachten tot het seizoen erop zit.
 

Natuur aan huis

Dit is de titel van het nieuwe kijk- en ideeënboek over
natuurvriendelijke erven in Nederland en Vlaanderen. “Parels in het
landschap, oases voor vogels”, zo omschrijft auteur Hans Peeters de
geselecteerde erven voor dit nieuwe inspiratieboek. “Het wordt een
prachtig boek van en voor bevlogen erfbewoners en andere
natuurliefhebbers. Vol met tips hoe je tijdens alle seizoenen nog meer
kunt genieten van erven of tuinen. 25 bijzondere erven vormen het
decor van bijzondere erfvogels en laten zien wat je kunt doen om
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deze, maar ook vlinders, bijen, egels en nog veel meer dieren op je
erf te krijgen.” Uiteraard met prominente aandacht voor de Steenuil,
erfbewoner bij uitstek. Teken nu in op Natuur aan huis, en ontvang
zo’n 15% korting. Kijk hier voor meer informatie en voorintekening.
Warm aanbevolen! 

Uilen 4 is verschenen

Uilen 4 
Enige tijd geleden verscheen Uilen 4. Inmiddels zijn alle begunstigers
en abonnees van een exemplaar voorzien en hebben we vele
loftuitingen voor de interessante verhalen en de schitterende foto’s in
ontvangst mogen nemen. Heeft u de boot gemist en nog geen
exemplaar in uw bezit, dan is er nu de mogelijk een exemplaar te
bestellen. Er is nog een beperkte voorraad beschikbaar. Maak een
bedrag van € 8,00 over op IBAN: NL19INGB0003330852 t.n.v.
STONE, Culemborg o.v.v. Uilen 4 en u krijgt het terstond
toegezonden. Vergeet niet uw adresgegevens te vermelden! Ook van
Uilen 3 is nog een kleine voorraad. Voor beide samen betaalt u
slechts € 15,00.
In Uilen 4 o.a. Sexratio bij Steenuilen, Steenuilen in Twente en
Zeldzame uilen in 2013. En uiteraard boeiende artikelen over de
Oehoe, Kerkuil en Ransuil.
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Jaarverslag 2013

STONE heeft in haar 17e levensjaar niet stilgezeten! In het
Jaarverslag 2013 leest u welke activiteiten zijn ontplooid op het
gebied van bescherming en onderzoek. Afgelopen jaar zijn
belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van de
steenmarterproof nestkast en het in de markt zetten van de
steenuilveilige drinkbak. Twee doeltreffende
beschermingsmaatregelen die veel aandacht hebben getrokken. 
De werkzaamheden van STONE werden ook in 2013 weer
mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van onze begunstigers en
Vogelbescherming Nederland, waarvoor onze hartelijke dank.
Daarnaast zijn er natuurlijk de vele honderden vrijwilligers die in het
hele land de handen uit de mouwen steken en praktische invulling
geven aan onderzoek en bescherming. Bij deze bedanken wij alle
personen en organisaties waarmee in 2013 is samengewerkt. Want
Steenuilen beschermen doen we samen!

Machtiging abonnement Uilen

Indien u in het verleden een machtiging voor uw abonnement op
Uilen heeft gegeven dan zult u merken dat het afgeschreven bedrag
gewijzigd is in € 8,00. Hiertoe zijn we gedwongen in verband met de
opnieuw gestegen portokosten. Indien u hiermee niet akkoord gaat,
kunt u een mail sturen naar uilen@steenuil.nl met het bericht dat u uw
machtiging intrekt. Vermeld daarbij wel uw naam en adres.
 

Email: STONE@STEENUIL.NL telefoon: 0610292877

Klik hier als u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen 
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