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Landelijke uilendag
Op 10 oktober heten we iedere uilenliefhebber in Nederland graag opnieuw
welkom op de Landelijke Uilendag in Meppel. De deuren van zaal Ogterop
gaan om 9.30 uur open en in de loop van dag passeren zo'n beetje alle
Nederlandse uilen de revue.

Uiteraard zijn dat de steenuil, de kerkuil en de oehoe, maar er is meer.
Romke Kleefstra komt verhalen over de de innige band tussen de velduil en
de veldmuis en Bart Ebbinge zwerft achter de sneeuwuilen in het
Noordpoolgebied aan. We zijn verheugd opnieuw een buitenlandse spreker
te mogen aankondigen in de persoon van Karla Bloem. Zij komt vertellen
over haar onderzoek naar de geluiden van de Amerikaanse Oehoe of de
Great Horned Owl zoals ze hem daar noemen.

De dag wordt zoals gebruikelijk georganiseerd door de drie
uilenwerkgroepen: Kerkuilenwerkgroep Nederland (SKWN),
Oehoewerkgroep Nederland (OWN) en het Steenuilenoverleg Nederland
(STONE) en financieel ondersteund door Vogelbescherming Nederland en
het Elise Mathildefonds.

Het volledige programma kunt u hier downloaden.

 

Van hittestress tot vrije val.
Van hittestress tot vrije val: unieke beelden van de webcams is de titel van
de presentatie die Pascal Stroeken zal verzorgen.

http://stone.cmail1.com/t/y-l-dyjusd-hruludllt-r/


 

Dat de webcams van Beleef de Lente ons een mooi kijkje geven in het
dagelijkse leven van een steenuilengezin weten we al jaren. Ook dit achtste
BdL-seizoen werden we weer verrast met beelden die we niet eerder zagen.
We volgen de jongen onder meer van de tak op het dak (en verder), en
badend in het zweet én in de regen.

Venijn in 't klein
Venijn in 't klein. Over vlooien, luizen, vliegen en ander gespuis,

De laatste jaren hebben we onze aandacht vooral gericht op dé grote 'vijand'
van de steenuil: de steenmarter. Maar achter de voordeur schuilen nog tal
van andere gevaren. De een nog geniepiger dan de andere! Ronald van
Harxen neemt u tijdens de landelijke uilendag mee naar een wereld die
waarschijnlijk voor velen onbekend is en waar de magnetron wel eens
meer uitkomst zou kunnen bieden dan de martersluis.

Bent u al begunstiger?
Veel ontvangers van deze nieuwsbrief zijn al begunstiger van STONE. Voor
minimaal € 15,- per jaar steunen zij onze activiteiten om de
steenuilenpopulatie te beschermen. STONE is voor een groot deel
afhankelijk van deze begunstigers. We zorgen o.a. dat belangrijk
onderzoekswerk doorgaat, dat de vrijwilligers in het land hun kennis op peil
houden en geven diverse materialen uit om informatie te verstrekken.
Begunstigers ontvangen uiteraard deze nieuwsbrief, maar zijn ook
automatisch geabonneerd op het blad UILEN. Ook begunstiger worden?
Meld u hier aan!  Namens de Steenuil: hartelijk dank. 

Nog niet alle begunstigers hebben hun bijdrage van minimaal € 15,-- voor

 

http://stone.cmail1.com/t/y-l-dyjusd-hruludllt-y/


2015 overgemaakt. Indien u binnenkort het geld overmaakt, krijgt u na de
jaarwisseling Uilen 6 in de bus en steunt u het werk van STONE. Uw
bijdrage kunt u overmaken op bankrekening NL19 INGB 0003 3308 52 te
Culemborg onder vermelding van "donatie 2015". Vermeld svp duidelijk de
naam van de begunstiger, postcode en huisnummer. Hartelijk dank!

Email: STONE@STEENUIL.NL telefoon: 0610292877

Klik hier als u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen 
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