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Landelijke steenuilendag
Op zaterdag 12 februari 2011 vindt weer de Landelijke
Steenuilendag van STONE plaats. Alle begunstigers, actieve
steenuilbeschermers, -onderzoekers en andere geinteresseerden zijn
van harte welkom. Momenteel zijn we druk bezig een boeiend
programma samen te stellen. Een klein tipje van de sluier wordt
reeds onthuld elders in deze nieuwsbrief. Verder hoort u onder meer
over de laatste ontwikkelingen in het onderzoek aan de Steenuil. En
uiteraard biedt de dag als vanouds weer volop gelegenheid om bij te
praten met uw steenuilencollega's en -vrienden uit het hele land. Mis
het niet! De dag wordt gehouden in het gemeentehuis van Rhenen:
centraal in het land en prima te bereiken met auto en trein. Raadpleeg
voor meer informatie en het programma begin 2011 de website van
STONE.

Fietsendief?
Of coureur in spe?? Dit steenuiltje werd nabij Bunnik (U) betrapt
onder het zadel van een geparkeerde fiets. Mogelijk op gedachten
gebracht door de passage dit jaar van de Giro d'Italia en de Tour de
France door Nederland wilde hij/zij het misschien ook eens
proberen. Zal niet zijn meegevallen. De foto is gemaakt door Theo
van Lokven uit Dalfsen. Heeft u meer van zulke bijzondere verhalen
en / of foto's? Stuur ze dan op naar onze
webbeheerder: joepvandelaar@steenuil.nl

STONE zoekt een kei
Het bestuur van STONE bestaat momenteel uit 4 personen. En dat is
te weinig, gezien de vele zaken rond onderzoek, bescherming en
PR/Communicatie die er steeds weer op de bestuursagenda staan.
Wij zijn daarom op zoek naar versterking.
We zoeken iemand die
- organisatorische zaken mee wil oppakken (bijvoorbeeld de
jaarlijkse Steenuilendag);
- de communicatie en PR mee wil verzorgen;
- mee wil denken met lopende zaken;
- bestuursverantwoordelijkheid wil dragen;
- overige hand-en spandiensten wil verrichten;
- wellicht een ander talent heeft waar STONE profijt van kan
hebben;
- de Steenuil een warm hart toedraagt;
- gemiddeld een paar uur per week vrij kan maken.
STONE houdt niet van vergaderen. Door intensief (dagelijks!)
mailverkeer kunnen we dat dan ook beperken tot maximaal 5 x per
jaar, op een centrale plek in het land.
Interesse? Stuur dan een mail naar stone@steenuil.nl.
Meer weten? Neem dan contact op onze voorzitter Ronald van
Harxen via ronaldvanharxen@steenuil.nl

Foto's van steenuilerven gezocht
Een hoogtepunt op de Landelijke Steenuilendag die op 12 februari
2011 wordt gehouden, is de presentatie van de ErfWijzer Steenuil.
Een hulpmiddel waarmee vrijwilligers de boer op kunnen om
erfbewoners te adviseren over een steen(uil)goed erf. Ter
gelegenheid daarvan willen wij verspreid over de dag foto's van
steenuilenerven presenteren. We zijn daarom op zoek naar (digitale!)
foto's uit het hele land. Let wel: het gaat niet om foto’s van
Steenuilen, hoewel die er natuurlijk wel op mogen staan!
Voorwaarde is dat de foto de herkenning met Steenuilen oproept. U
begrijpt vast wel wat wij daarmee bedoelen! Een mooi plaatje van
een erf, of bijvoorbeeld van een opmerkelijk detail dat karakteristiek
is voor een steenuilenerf.
U kunt uw digitale foto, bij voorkeur mét een korte toelichting (max.
50 woorden), mailen naar het secretariaat: stone@steenuil.nl.
(Suggestie: verstuur makkelijk en snel met www.wetransfer.nl, dat
voorkomt het vollopen van onze mailbox!). Vermeld a.u.b. in de
bestandsnaam van elke foto de naam van de fotograaf en de
plaats+provincie waar de foto is gemaakt. Wij maken een keuze uit
de mooiste foto's. Wie weet ziet u uw opname terug op de landelijke
dag!
(NB: indien u een foto instuurt, gaat u er mee akkoord dat de foto in
de toekomst, met vermelding van de naam van de fotograaf, door
STONE kan worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden.)

Nieuw tijdschrift Uilen
Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangekondigd, gaat het er nu echt
van komen. Het eerste nummer van Uilen is aanstaande! De planning
is dat het nog voor het eind van het jaar verschijnt. Een greep uit de
inhoud: Winterroestplaatsen van de Ransuil in Friesland, Hoe komt
het dat Bosuilen de neerwaartse trend van dagroofvogels op de ZWVeluwe niet gevolgd hebben? Webcamobservaties bij Oehoes in
Nederland en Duitsland, Ruigpootuilen in Drenthe in 2008-2010:
terug van weggeweest? Kerkuilenbeschermers en
braakbalonderzoek. Waar zit de bottleneck in de overleving van
jonge Steenuilen? Voor STONE-begunstigers en actieve veldmensen
is het eerste nummer gratis. Te zijner tijd hoort u hoe de verzending
gaat. Er wordt in ieder geval gebruik gemaakt van de lijst die voor de
verzending van Athene is gebruikt. Hebt uw bijdrage voor 2010 nog
niet overgemaakt, doe dat dan snel. Mis het eerste nummer niet!

U kunt uiteraard ook nog begunstiger worden: www.steenuil.nl

Toon ons uw nestkast!
In de nieuwsbrief van juli hebben we een oproep gedaan om uw
nestkast te showen op de komende landelijke dag. Daar zijn
inmiddels al veel reacties op gekomen, maar graag doen we de
oproep een keer. Voor diegenen die hem de eerste keer gemist
hebben. Als u interesse heeft stuur dan een mailtje naar het
contactadres stone@steenuil.nl met een korte beschrijving van uw
kast. In de loop van het najaar nemen we dan contact met u op.

Nieuwe artikelen
Onlangs zijn twee zeer lezenswaardige steenuilartikelen van de hand
van Piet Fuchs en Joep van de Laar verschenen in de Levende
Natuur en in Limosa
www.steenuil.nl/pdf/Steenuilen_DLN_PF_JvdL.pdf
www.steenuil.nl/pdf/LIM814-1_Fuchs.pdf
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