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Samenwerking uilenwerkgroepen..
Behalve STONE zijn er in Nederland nog 3 landelijke
uilenwerkgroepen actief: de Kerkuilenwerkgroep Nederland, de
Oehoewerkgroep Nederland en de Werkgroep Ruigpootuil. Ieder
geven zij op eigen wijze vorm aan bescherming en onderzoek. Op
twee terreinen werken zij samen: de organisatie van een
tweejaarlijkse landelijk dag (sinds 2003) en de uitgave van het
tijdschrift Uilen (sinds 2010). Als bestuur van STONE hechten wij
aan deze samenwerking. Het heeft absoluut meerwaarde, al was het
alleen al omdat we samen een achterban hebben van ver over de
duizend vrijwilligers en donateurs. Het najaar is traditioneel het
jaargetijde waarop beide activiteiten gestalte krijgen. Daarom in deze
nieuwsbrief aandacht voor de landelijke dag en Uilen 2.

Landelijke dag
Op 8 oktober wordt in schouwburg Ogterop in Meppel de vijfde
Landelijke Uilendag gehouden. Het programma biedt een bonte
afwisseling aan presentaties waar bij de meeste Nederlandse uilen
wel aan bod komen. Namens STONE gaan Pascal Stroeken en
Ronald van Harxen in op hun 25-jarig onderzoek naar Steenuilen
rond Winterswijk en zal Ingrid Sloot een presentatie verzorgen over
wat 5 jaar Beleef de Lente aan bekende en onbekende feiten over
de Steenuil aan het infrarood licht wist te ontfutselen. Uiteraard
komen de Oehoe, Kerkuil en Ruigpootuil ook aan bod.
Vermeldenswaard is de lezing van Onno de Bruijn, iemand die in
uilenland zijn sporen verdiend heeft met de Kerkuil, maar ons deze
keer meeneemt naar de boeiende avonturen van de Laplanduil.
De zaal gaat om 9.30 open en zoals gewoonlijk is de toegang gratis.

De organisatie van de dag wordt financieel ondersteund door
Vogelbescherming Nederland, die in de persoon van Robert Kwak
tevens de dagvoorzitter levert. Klik hier voor het volledige
programma.

Uilen 2
Hij komt eraan: Uilen 2. Na de vele positieve reacties op Uilen 1 zijn
we in volle vaart met Uilen 2 aan de slag gegaan. Het is de bedoeling
dat deze eind november/begin december verschijnt. Net als in het
eerste nummer zullen weer veel van de Nederlandse uilen de revue
passeren. Bij de Steenuil schrijft Frans Jacobs een verhaal over zijn
onderzoek in een van de Nederlandse bolwerken, de Betuwe. Theo
Bouwdewijn gaat in op de reproductie in 2010 aan de hand van de
ingestuurde nestkaarten en Pascal Stroeken en Ronald van Harxen
worden geïnterviewd over hun op stapel staande boek over 25 jaar
onderzoek rond Winterswijk. Bijzonder is de bijdrage van de
Canadese uilenkenner David Hollroyth over het neefje van de
Steenuil in de Nieuwe Wereld: de Konijnuil. Al met al meer dan
voldoende reden om het blad op de deurmat te willen horen ploffen!
Dat kan op twee manieren: donateur worden van STONE, dan
ontvangt u Uilen gratis (klik hier) of door een los abonnement te
nemen door een mailtje te sturen naar uilen@steenuil.nl

Email: STONE@STEENUIL.NL telefoon: 0610292877
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