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Steenuilenoverleg Nederland

september 2019

Landelijk Uilendag Meppel
Op zaterdag12 oktober 2019 vindt in Schouwburg de Ogterop in Meppel de
Landelijke Uilendag plaats. STONE is uiteraard van de partij met een stand
én 2 presentaties. Beide presentaties staan in het teken van het
opmerkelijke broedseizoen van de steenuil in 2019.
Vanaf 09.30 uur is de zaal open en om 10.00 uur geven we de aftrap. De
toegang is zoals altijd gratis en u hoeft zich vooraf niet aan te melden. Het
volledige programma vindt u hier.

Erfbeesten
Op (boeren)erven waar steenuilen broeden komen ook veel andere
interessante dieren voor. Erfbeesten is een boekje over deze dieren en hun
relatie met steenuilen. Sommige staan op de prooilijst, zoals muizen,
regenwormen en meikevers, voor andere - zoals de bosuil en de
steenmarter - moet de steenuil zelf op zijn hoede zijn. Kauwen en
holenduiven concurreren om nestplaatsen en kerkuilen en torenvalken
delen de voorliefde van steenuilen voor muizen. In totaal passeren 26
soorten de revue. Interessante wetenswaardigheden worden
gecombineerd met informatie over wat u kunt doen om het uw erfbeesten
naar de zin te maken. Gelardeerd met een sausje humor; lezen moet
immers ook leuk zijn. De prachtige foto’s maken het boekje niet alleen een
genot om te lezen, maar ook een lust voor het oog.
Erfbeesten is te verkrijgen door het bedrag van € 16,00 (12,95+3,05 bijdrage
verzendkosten) over te maken op: IBAN: NL19 INGB 000 3330852 t.n.v.
STONE te Culemborg o.v.v. Erfbeesten. Vermeld op de overschrijving
duidelijk uw naam een adres! Donateurs van STONE krijgen een

aantrekkelijk korting. Ze betalen geen € 16,00 maar slechts € 9,00 (incl.
verzendkosten). Vermeld niet alleen uw naam en adres, maar ook dat u
donateur bent.

Uilen 9 komt eraan
Op dit moment wordt er door diverse mensen hard gewerkt aan Uilen 9. We
streven ernaar het nummer voor het einde van de jaar op uw deurmat te
doen belanden.
Een kort overzicht van de inhoud: Vijfde integrale steenuileninventarisatie in
Zeeuws Vlaanderen, Het opmerkelijke jaar 2019; De steenuil in Vlaanderen,
Bijzonder broedgeval van de oehoe; Aantalsontwikkeling van de Oehoe in
Nederland; De velduil in Nederland; Gewichten intacte muizen; Ransuil met
record aantal jongen; Steenuil legt 11 eieren en 8 jaar onderzoek naar
winterroesten van de ransuil in Groningen.
Donateurs van STONE ontvangen Uilen uiteraard gratis. Bent u geen
donateur en wilt u Uilen toch graag ontvangen? Stuur dan een e-mail naar
uilen@steenuil.nl onder vermelding van Uilen 9. Vergeet niet uw
adresgegevens te vermelden. Na betaling van het verschuldigde bedrag (€
8,00 exclusief verzendkosten, voor Nederland € 4,50) wordt Uilen ontvangt u
zo spoedig mogelijk.

Vlaamse steenuilencontactdag
Op 16 november vindt te Sint-Niklaas (België) de jaarlijkse contactdag
plaats van de Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt. Tussen pot en pint
vertellen en gedachten wisselen over het kleinste uiltje van Vlaanderen: de
Steenuil. Niet alleen een gezellige dag maar ook een heel leerzame: tal van

boeiende sprekers uit binnen- en buitenland komen aan bod. Op het
programma staan verschillende thema's zoals inventarisatie,
biotoopverbetering, nestkastenwerking, ringwerk, activiteiten enz...
STONE is uiteraard ook van de partij, met 2 boeiende presentaties. De
bijeenkomst staat dan nadrukkelijk ook open voor noorderlingen. Opgave is
verplicht.
Inschrijven voor deze dag kan door een mail te sturen naar
steenuilen@natuurpunt.be. De entree bedraagt 10 euro en wordt bij
binnenkomst verrekend. Tijdens de pauzes zijn er gratis broodjes en koffie.
Deze contactdag vindt plaats in Parochiecentrum “Ons Heem”,
Watermolenstraat 22, 9111 Sint-Niklaas. Opening en ontvangst met koffie
om 9.30 uur.

Steenuilen Beleef de Lente
Op 1 oktober zijn de webcams van Beleef de Lente van Vogelbescherming
Nederland off line gegaan. Daarmee kwam er ook een eind aan bijna 8
maanden lang onafgebroken steenuilen voor de camera's. Omdat we erg
nieuwsgierig zijn of de kast ook in de herfst- en wintermaanden gebruikt
gaat worden, zijn de steenuilen binnenkort op www.steenuil.nl te volgen. De
capaciteit van de server is beperkt. Massaal op hetzelfde moment inloggen
kan dus problemen geven.
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