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Landelijke Uilendag
Zaterdag 7 oktober 2017 organiseren de drie landelijke uilenclubs weer de
tweejaarlijkse Landelijke Uilendag. De vrijwilligers van de
Kerkuilenwerkgroep, de Oehoewerkgroep, STONE en allen die
geïnteresseerd zijn in uilenonderzoek en -bescherming, zijn van harte
welkom. De Uilendag is vanouds een gezellige bijeenkomst met een
gevarieerd lezingenprogramma en biedt volop gelegenheid bij te praten met
oude bekenden.

Op het programma staan boeiende lezingen over de verschillende uilen. Zo
passeren ransuil, oehoe, kerkuil en natuurlijk steenuil de revue. Elders in
deze nieuwsbrief leest u meer over de bijdragen over de steenuil. Zoals u
inmiddels gewend bent is een Uilendag niet compleet zonder een prachtige
fotoshow van uilenfotograaf André Eijkenaar. Dagvoorzitter is Robert Kwak,
hoofd Bescherming bij Vogelbescherming Nederland. Klik hier voor het
volledige programma.

Tussen de lezingen door kunt u de stands van de uilenclubs en andere
vogelorganisaties bezoeken. Tip: neem voldoende contant geld mee, want
bij de stands kunt u tegen aantrekkelijke prijzen leuke boeken aanschaffen
(pinnen is helaas niet mogelijk). Op de Uilendag verschijnt onder meer het
nieuwe boek "De kerkuil - ecologie, gedrag en bescherming" van Johan de
Jong.

Komt allen, de toegang is gratis! Locatie is Schouwburg Ogterop, Zuideinde
70 in Meppel. Inloop vanaf 9:30 uur.

De Landelijke Uilendag 2017 wordt mede mogelijk gemaakt door
Vogelbescherming Nederland.

http://stone.cmail20.com/t/y-l-hkmjkk-hruludllt-r/


 

Uilen 7
Tijdens de uilendag op 7 oktober verschijnt ook Uilen 7. Begunstigers van
STONE en abonnees kunnen dan hun exemplaar meenemen. Wie ‘m dan
niet kan afhalen, krijgt Uilen 7 in de tweede helft van oktober toegestuurd.

Uilen 7 heeft weer een gevarieerde inhoud: Gejo Wassink bericht over
inventarisatieperikelen bij de oehoe en de aantalsontwikkeling in
Nederland. Ron Bronkers zet oude voedselgegevens van de oehoe op een
rijtje. Chris van Turnhout gaat in op aantalsontwikkelingen bij de kerkuil.
Gelukkig wordt de steenuil ook niet vergeten: bericht over de situatie in
België (Philippe Smets), wat leren niet uitgekomen eieren ons en
steenuilen & parasieten (beide artikelen van Ronald van Harxen en Pascal
Stroeken) en tot slot gaat Ronald op bezoek bij twee bevlogen
steenuilbeschermers en vogelringers.

Begunstigersbijdrage
Veel ontvangers van deze nieuwsbrief zijn ook begunstiger van STONE.
Voor minimaal € 15,- per jaar steunen zij onze activiteiten om de
steenuilenpopulatie in Nederland te beschermen. STONE is voor een
belangrijk 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
2017 overgemaakt. Indien u binnenkort het geld overmaakt, krijgt u in de
tweede helft van oktober Uilen 7 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 2017". Vermeld svp duidelijk
de naam van de begunstiger, postcode en huisnummer. Hartelijk dank!

 

http://stone.cmail20.com/t/y-l-hkmjkk-hruludllt-y/


Opmerkelijke broedzorg steenuilenman
In de eerste bijdrage over de steenuil op de Uilendag laat van Ronald van
Harxen de bijzondere webcambeelden zien van de Beleef-de-Lente-
steenuilenman, die dit jaar tot ieders verbazing de broedzorg voor zijn
rekening nam. Na een spectaculair bezoek van een steenmarter aan de
nestkast, verdween vrouw uit beeld en liet de jongen van nog geen week
oud verweesd achter. Dat was buiten haar man gerekend, die zich
weliswaar wat onwennig maar vol overgave over zijn kroost ontfermde.

Invalkrachten bij steenuilenvrouwen?
De tweede bijdrage over de steenuil gaat over enkele opmerkelijke
gebeurtenissen dit jaar tijdens het veldwerk in de Achterhoek. Pascal
Stroeken neemt u onder andere mee in de bijzondere wereld van de
steenuilenvrouwen, waar het niet altijd is zoals het lijkt. Zo roepen enkele
opmerkelijke wisselingen van steenuilendames tijdens het broedseizoen
vragen op. Wat heeft zich hier afgespeeld? Helaas bij deze nesten geen
webcams en dus blijven er vragen onbeantwoord. Niettemin een
reconstructie van de spannende feiten.

Email: STONE@STEENUIL.NL telefoon: 0610292877

Klik hier als u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen 
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