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STONE op Twitter
Sinds kort is STONE actief op Twitter! Regelmatig zullen we tweets
versturen over Steenuilen, bescherming, onderzoek en STONE. Volg ons op
@SteenuilSTONE of kijk op http://twitter.com/SteenuilSTONE

Jaarverslag 2012
15 jaar op de bres voor Steenuilen! Dit is het motto van het Jaarverslag
2012 van Stichting STONE. STONE is ook afgelopen jaar actief geweest op
het gebied van bescherming van, onderzoek naar en communicatie over
Steenuilen. Een snelle greep uit de activiteiten: de ontwikkeling van de
steenuilveilige veedrinkbak; een bijdrage aan verdiepend onderzoek naar
de populatiedynamica; een geheel vernieuwde website. Lees er alles over
in het jaarverslag en klik op de afbeeldingen voor achtergrondinformatie
over het onderwerp.
STONE wordt in zijn werkzaamheden gesteund door financiële bijdragen
van onze begunstigers en Vogelbescherming Nederland. 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. Op deze plaats dan ook een welgemeend BEDANKT! aan
alle personen en organisaties waarmee in 2012 is samengewerkt en die
het werk van STONE mogelijk hebben gemaakt. Samen sterk voor de
Steenuil, al 15 jaar!

Stone weer helemaal bij de tijd
Sinds kort heeft STONE een eigen facebookpagina :
https://www.facebook.com/SteenuilenoverlegNederland . Op onze website
www.steenuil.nl is ook een facebookknop geplaatst.
Zo krijgt de onderlinge communicatie tussen bestuur,
steenuilenbeschermers en andere belangstellenden een impuls. We
hopen op meldingen van interessante feiten en nieuwtjes over de Steenuil
uit alle windstreken. De pagina leent zich ook voor het stellen van vragen,
discussie etc.

Onderzoek niet-uitgekomen eieren
In de Nieuwsbrief van februari 2013 kondigden we een nieuw project van
STONE aan: onderzoek naar het niet uitkomen van eieren. Met dit nieuwe
project proberen we te achterhalen of er oorzaken in het ei zijn aan te wijzen
voor het niet uitkomen van eieren. Dit vormt een goede aanvulling op het
Project Nestkaarten van Sovon en STONE.
Ongeveer 40 deelnemers hebben zich al aangemeld voor medewerking
aan het project, waarmee een redelijke dekking over Nederland is
verkregen. Heb je nog interesse om mee te doen aan dit onderzoek? Geef
je dan op bij STONE door een mail te sturen aan stone@steenuil.nl. Na
opgave ontvang je informatie over de deelname en voorwaarden.
Klik hier voor meer informatie.

Beleef de Lente gestart
Op 1 maart zijn de camera’s bij Beleef de Lente weer on line gegaan. Voor
het 7e jaar op rij is de Steenuil er ook weer bij. De oude camera’s zijn
vervangen door nieuwe HD-camera’s en de plaatsing is iets aangepast. Zo
zijn de beelden nog mooier dan voorheen.
De uiltjes waren al vanaf dag 1 regelmatig te zien, vooral in de ochtend- en
avondschemering. Vanwege de aanhoudende winterse omstandigheden
stonden de onderlinge amoureuze handelingen nog op een laag pitje.
Niettemin verwachten we het eerste ei in de tweede helft van april, als alles
goed gaat. En met de talloze kijkers hoopt ook het bestuur van STONE op
een voorspoedig verlopend broedseizoen.

Marterproof?
Predatie door Steenmarters lijkt op een aantal plekken in het land toe te
nemen. Reden waarom verschillende mensen op zoek zijn naar een
nestkast die marterproof is. Om te zien of twee ontwikkelde kasten ook
daadwerkelijk marters buiten weten te houden, hebben we de
spreekwoordelijke proef op de som genomen. Lees er hier meer over en
bezoek de site voor meer informatie.
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