Steenuilenoverleg Nederland

nummer 23, november 2013

Steenuilen in Drenthe
In 2007 ben ik begonnen met de bescherming van de Steenuil in
Drenthe. Samen met ongeveer veertig vrijwilligers hebben we de
teruggang van de Steenuil weten te stoppen in Drenthe. Sterker nog,
we hebben een groei weten te realiseren. Dit is bijzonder omdat de
Steenuil langzaam vanuit het noorden van Nederland verdwijnt. In
Groningen en Friesland kunnen we de Steenuilen bijna op een hand
tellen.
Gaat alles dan geweldig in Drenthe?
Nee, helaas niet. De afgelopen twee jaar is de groei gestopt en lopen
we steeds meer tegen problemen met de Steenmarter aan. We
moeten dus zorgen dat we de Steenmarter uit onze nestkasten
houden. Alleen op deze manier kunnen we de Steenuil voor Drenthe
behouden. Hier gaan we samen met een fantastische groep
vrijwilligers voor.
Klik hier voor meer informatie.
Martijn Snijder

Stop de predatie!
Vanaf begin jaren negentig ben ik actief met het ophangen en
controleren van nestkasten voor kerkuilen in het gebied Hengelo
Steenderen. Vanaf 2000 heb ik in dit werkgebied ook ongeveer
vijftig kasten opgehangen voor steenuilen. Deze kasten waren

afkomstig van een project van de agrarische natuurvereniging ’t
Onderholt’. De kasten zijn opgehangen in een periode, dat bijna nog
niemand van steenmarters had gehoord en de meeste steenuilen
zonder problemen hun eieren konden uitbroeden en jongen groot
konden brengen.
De laatste jaren worden echter veel nestkasten gepredeerd (=
verantwoorde taal voor leeggeroofd) door, jawel, steenmarters.
Afgelopen jaar werden van de 18 bezette nestkasten in mijn
werkgebied 11 kasten leeggeroofd door naar alle waarschijnlijkheid
steenmarters.
Tijd voor actie, tijd voor steenmarter bestendige nestkasten!
Als je net als ik de steenuil een warm hart toedraagt steun me dan
met een donatie en klik hier.
Wied Hendrix

We zijn er bijna
Vol overgave ben ik gestart met dit project. Via de sociale media
(Twitter en Facebook) is uitgebreid bekendheid aan het project
gegeven. Daarna heb ik persoonlijke emails gestuurd aan
familieleden, vrienden, bekenden en collega’s. Ook zijn, op de
doelgroep afgestemde artikelen geplaatst in allerlei bladen van met
name natuurorganisaties. Daarnaast liggen bij bakkers, slagers,
garagebedrijven en dergelijke artikelen met informatie en speciaal
gemaakte visitekaartjes. Ook posters ontbreken uiteraard niet.
Na korte tijd kwamen de eerste reacties al binnen. Deze waren
hartverwarmend. Sommigen gaven geld, anderen zorgden ervoor dat
informatie over het project verder verspreid werd.
De resultaten van het individueel benaderen van natuurorganisaties en
“het bedrijfsleven” waren vaak teleurstellend, maar gelukkig soms
ook heel positief.
Er is ontzettend veel tijd en energie gestoken in dit project, maar al
met al is het gelukt om via een groot aantal (plm. 60) verschillende
donateurs een geweldig bedrag bij elkaar te krijgen.
Hiermee is de persoonlijke doelstelling nu al bijna behaald.
Wie van u helpt mij om die laatste paar honderd euro binnen te
krijgen? Klik hier!

Veilig onder dak in Winterswijk

Sinds we in 1986 met ons steenuilenonderzoek begonnen, zijn we
vele tientallen nesten kwijtgeraakt als gevolg van predatie, de laatste
jaren in toenemende mate. En hoewel we de hoofdschuldige - de
steenmarter - eigenlijk best wel een warm hart toedragen, zijn we er
minder van gecharmeerd dat hij bij nacht en ontij steenuilenbroedsels
met een onaangekondigd bezoek vereert. Deze onhebbelijke
gewoonte dwingt ons helaas de voordeur op ’t slot te doen.
Dat betekent tientallen nieuwe - steenmarterveilige – nestkasten.
Help ons dit doel realiseren en steun ons met een donatie!
Pascal & Ronald

Email: STONE@STEENUIL.NL telefoon: 0610292877

Klik hier als u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen

