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Landelijke dag 3 oktober
Het programma is rond en we zijn er helemaal tevreden mee. Op 3
oktober organiseren we samen met de Kerkuilenwerkgroep
Nederland in Schouwburg de Ogterop te Meppel voor de vierde
keer de landelijke uilendag. We hebben een bijzonder boeiend
programma met uiteraard volop aandacht voor het wel en wee van
de Steenuil. Maar ook de Kerkuil, Oehoe, Ransuil, Ruigpootuil en
zelfs de Sneeuwuil en Dwerguil staan op programma. Bijzonder
gelukkig zijn we ook met een lezing over recent onderzoek naar de
Veldmuis, voor veel van onze inheemse uilen een belangrijke
voedselbron. Krijgen we antwoord op de vraag waarom het dit jaar
op veel plaatsen zo droevig gesteld was met de aantallen
Veldmuizen?
We zijn verheugd dat Fred Wouters, directeur Vogelbescherming
Nederland, opnieuw de rol van dagvoorzitter voor zijn rekening wil
nemen.
De dag is gratis toegankelijk voor leden en donateurs van STONE
en de Kerkuilenwerkgroep. Kijk voor het precieze programma en de
adresgegevens op www.steenuil.nl

STONE 12,5 jaar
Op 8 september was het 12,5 jaar geleden dat STONE is opgericht.
Er is in de afgelopen jaren veel bereikt. Dat hebben we niet alleen
gedaan: samen met professionele organisaties is er aan de weg
getimmerd voor bescherming en onderzoek. We noemen met name

Vogelbescherming Nederland, SOVON, Landschapsbeheer
Nederland en het Vogeltrekstation. In samenwerking met
Kerkuilenwerkgroep Nederland is enkele malen de landelijke
uilendag georganiseerd waarmee de uilenbescherming in ons land
onder de aandacht is gebracht. Maar wat zou een landelijke
werkgroep zijn zonder alle begunstigers en vrijwilligers in het veld,
die aan de basis staan voor de bescherming van de Steenuil. Onze
hartelijke dank voor alle ondersteuning, inzet en prettige
samenwerking. STONE gaat vol plannen met vertrouwen de
volgende 12,5 jaar tegemoet.

Even voorstellen: Ingrid Sloot, nieuw
bestuurslid STONE
In de vorige nieuwsbrief kon u lezen dat Beleef de Lente 2009 in alle
opzichten succesvol afgesloten werd. Een succesvol broedseizoen bij
de webcam- uilen, en veel bezoekers van de site. Beleef de Lente
heeft nu ook een bestuurslid opgeleverd voor STONE: Ingrid Sloot.
"Ook ik was ooit een argeloze bezoeker van Beleef de Lente 2007,
had nog nooit een steenuil gezien, maar werd gebiologeerd door
deze prachtige vogel. In 2008 en 2009 heb ik (samen met anderen,
o.a. Ronald van STONE) de clips gemaakt voor BDL. Hoewel ik
geen enkele ervaring heb in het echte veldwerk durf ik te beweren
dat ik ondertussen meer uren naar de Steenuil heb gekeken dan
menig ander enthousiast uilenliefhebber! De aandacht voor de
Steenuil en de noodzaak tot bescherming van deze soort leveren
steeds meer werk op voor STONE. Het bestuur had behoefte aan
versterking. De contacten met de mannen van STONE hebben er nu
toe geleid dat ik sinds september 2009 ben toegetreden tot het
bestuur van STONE. En ik heb er zin in!
Ik hoop u te ontmoeten op de Landelijke Uilendag op 3 oktober a.s.
in Meppel".

Hoe groep 3-4 de lente beleefde
Vanaf het moment dat de webcams van Beleef De Lente aangingen,
heeft groep 3-4 van Montessorischool Dukenburg uit Nijmegen
meegekeken. Terwijl de kinderen ’s ochtends de klas binnenkwamen
lopen, hoorden we vaak al de uiltjes of de valkjes. De papa’s en de
mama’s gingen in discussie over het wel en wee in de kasten. Als de
schermbeveiliging aansprong, was er altijd wel een kindje “dat de
vogels even wakker maakte”. Elke dag werd de stand even

opgemaakt. Veel kinderen keken ook thuis.
Het kijken naar de beelden gaf ons inzicht in en respect voor de
moeite die de vogels moesten doen om een nest te bouwen of om
aan eten te komen. Het broeden….het geduld en het lef om te
oefenen met het vliegen. Het harde leven van dieren. We denken dan
even terug aan de Merel die de uil op 25 mei zat uit te dagen en even
later werd opgegeten….Het ooievaars-kleintje dat het niet
overleefde, het mannetje van de Torenvalk dat niet terugkwam…we
zagen het allemaal.
Het waren spannende dagen toen de vogels toe waren aan het
uitvliegen. De webcams bleven vaak de hele dag aan staan. Alleen
het geluid dan….anders had de meester te weinig aandacht. En we
konden op deze manier goed de geluidjes leren kennen. We hebben
de uitvlucht van een aantal vogels meegemaakt.
Uit dank voor wat de vogels ons hebben gegeven, heeft een aantal
kinderen iets voor de vogels gemaakt. Uit dank, respect en
waardering. Hoe mooi kan onderwijs zijn….. Op naar het volgende
jaar van Beleef de Lente. Maar de kids uit groep 3-4 van Elo
Andringa, die kijken nu al rond. Want vogels zijn er niet alleen op de
webcam, vooral buiten….. Aan alle mensen die meewerkten om de
beelden, de info en de filmpjes te verzorgen: dank!

Oproep websites Steenuilenwerkgroepen

Veel lokale en regionale Steenuilenwerkgroepen hebben een eigen
website. Op de website van STONE staan er diverse genoemd.
Graag willen we deze lijst, geordend per provincie, completer maken
zodat dit als een portaal kan dienen voor iedereen die op zoek is
naar een werkgroep in de buurt. Hierbij de oproep aan alle
werkgroepen om hun webadres door te geven! Reacties kunnen naar
stone@steenuil.nl.

Uilenforum gaat e-mailnieuwsgroep vervangen
De gebruikers van de e-mailnieuwsgroep van STONE weten er alles
van: de nieuwsgroep functioneert al lange tijd niet meer naar wens.
De nieuwsgroep wordt nog maar beperkt gebruikt waarvoor ie is
bedoeld, en hij wordt geteisterd door spam. Gebleken is dat
opschoning en herstel niet goed mogelijk is. We hebben gekozen om
de nieuwsgroep op korte termijn op te heffen. Daarvoor in de plaats
zal een uilenforum worden opgestart waar allerlei vragen e.d. kunnen
worden uitgewisseld en bediscussieerd. STONE-lid Peter Boelee
heeft aangeboden hierbij te willen ondersteunen, waarvoor onze
dank! Via de nieuwsgroep, de website en een volgende nieuwsbrief
wordt u op de hoogte gehouden.

Foto Steenuil
De fraaie foto van de Steenuil is gemaakt door Pauline van Marle.
Meer bijzondere foto's van Pauline zijn te bewonderen
op www.marleart-natuurfotografie.nl.
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