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Steenuilboekje voor de jeugd

Iedere nestcontroleur kent ze: kinderen van erfbewoners die vol
enthousiasme het ringen van de jonge Steenuilen bijwonen. De ene
vraag na de andere wordt op je afgevuurd. Hoe oud zijn ze? Wat
eten ze? Hoe kan ik ze helpen? Bovendien raken veel kinderen zo
enthousiast dat ze een spreekbeurt willen houden of een werkstuk
willen maken. Uiteraard beantwoorden we alle vragen graag en
geduldig. Deze kinderen zijn immers de steenuilbeschermers van
morgen!
Niet vreemd dus dat het een wens van STONE was om een speciaal
boekje over de Steenuil te maken voor basisschoolkinderen van 8
tot 12 jaar. Om dit te realiseren hebben we een mooi geldbedrag
ontvangen uit de donatiepot van Beleef de Lente 2011. Momenteel
wordt hard gewerkt aan de productie van het boekje. Het eerste
exemplaar wordt begin mei aangeboden aan Fred Wouters, directeur
van Vogelbescherming Nederland. Uiteraard in de aanwezigheid van
een klas vol kinderen!
De distributie onder de lokale steenuilenwerkgroepen zal dit voorjaar
plaatsvinden via de STONE regio's. Vrijwilligers bezorgen de
boekjes op de erven waar steenuilen broeden én kinderen wonen.
Meer informatie over de verkrijgbaarheid volgt t.z.t. op onze website
 

Beleef de Lente

De meesten zullen het al wel gemerkt hebben: Beleef de Lente is
weer van start en de steenuilen zijn voor het zesde
achtereenvolgende seizoen van de partij. Na de ‘interacties’ met de
holenduiven vorig jaar, hebben we dit jaar wat aanpassingen gedaan



om het voor de duiven minder aantrekkelijk te maken. Belangrijkste
is dat de invliegopening op steenuilformaat is gemaakt: 6,7 cm in
doorsnee. Daarnaast is de camera in de broedruimte wat verplaatst
zodat we een beter zicht gaan krijgen op de plek waar de eieren
gelegd worden. Dit zal de beleving zeker ten goede komen.
Inmiddels bezoeken de uilen de kast meerdere keren per dag. Lang
zal het dan ook niet meer duren voor het eerste ei gelegd wordt. We
hebben te maken met een nieuw (ongeringd) vrouwtje, dus we zijn
zeer benieuwd wat ze er in haar eerste jaar, samen met haar partner,
van gaat maken!
 

Nieuwe RegiocoÃ¶rdinator Twente

STONE-regio Twente heeft een nieuw regiocontactpersoon (RC).
De vele drukke werkzaamheden van RC Henri Bouwmeester op het
gebied van vogel(ring)onderzoek bleken wat lastig te combineren
met het RC-schap. Daarom is in goed overleg besloten dat hij het
stokje overdraagt aan Friso Koop uit Oldenzaal. 
STONE bedankt Henri voor zijn rol als eerste aanspreekpunt in de
regio de afgelopen jaren. Uiteraard stopt Henri niet met zijn
steenuilenveldwerk. Hij blijft een vertrouwd gezicht in het
(ring)onderzoek in gemeente Hof van Twente!
Friso is een bekende in het Twentse steenuilenwereldje en is zelf
actief in het veld van Noordoost-Twente. STONE wenst Friso veel
succes als RC in deze belangrijke steenuilenregio.
Een RC is het eerste aanspreekpunt in een regio voor de lokale
steenuilenwerkgroepen en mensen die vragen hebben over
bijvoorbeeld het plaatsen van een nestkast. Daarnaast zijn de RC's
de oren en ogen van STONE in de regio en daarmee een belangrijke
schakel met de landelijke organisatie. STONE heeft Nederland
verdeeld in 15 regio's. Kijk voor de RC in uw regio op
http://steenuil.nl/stone/stone_regios.htm
 

http://stone.createsend3.com/t/y/l/yujldkk/eihttehy/r/


 

Verdrinking als doodsoorzaak

Zo’n 10 procent van de dood gevonden steenuilen is door
verdrinking om het leven gekomen. Dat is veel en voor een groot
deel onnodig. Jonge steenuilen die in een drinkbak vallen verdrinken
niet direct, maar blijven eerst nog een tijdje drijven en proberen
vertwijfeld er weer uit te komen. Dat lukt meestal niet omdat de
gladde rand geen houvast biedt om naar boven te klimmen.
Drijvende plankjes en balkjes werken niet echt, zo is de ervaring.
Regiocoördinator Achterhoek Bert Kwakkel heeft wat
geëxperimenteerd en is met een goede oplossing gekomen. Het idee
is een soort klimrek in de bak aan te brengen. We weten uit
praktijkproeven dat dat werkt. Samen met Vogelbescherming willen
we nu een veldproef starten waarbij we 50 bakken uitzetten bij
boeren en terreineigenaren. We willen graag weten hoe zij én hun
dieren erop reageren. Slaagt de proef dan gaan we proberen de
bakken in productie te nemen. In de volgende nieuwsbrief meer.
 

Derde lustrum en Jaarverslag 2011

Op 8 maart 2012 vierde STONE zijn derde lustrum. Al 15 jaar is
STONE actief als steenuilenbeschermings- en
onderzoekswerkgroep. STONE én alle mensen in het veld hebben
die 15 jaar niet stilgezeten. De Steenuil is op de kaart gezet en er zijn
honderden vrijwilligers in het veld actief met het beschermen van

 



Steenuilen en het doen van onderzoek. Ook afgelopen jaar is er
weer veel werk verzet. Dit alles kunt u lezen in het Jaarverslag 2011
van STONE. 
 

Billboard Beleef de Lente- the making of

Wellicht heeft u ze al zien hangen op de stations in Nederland: grote
billboards om Beleef de Lente onder de aandacht van het grote
publiek te brengen. Drie pluizige steenuiljongen kijken je aan.
Geweldige blikvangers natuurlijk!
Leuk om te vermelden: de foto werd gemaakt door fotograaf Inge
van der Wulp, onder toezicht oog van het bijna voltallige STONE-
bestuur. Dat we één van die foto’s ooit nog eens op deze manier
terug zouden zien konden we toen nog niet bedenken. 

 

Email: STONE@STEENUIL.NL telefoon: 0610292877

http://stone.createsend3.com/t/y/l/yujldkk/eihttehy/y/
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