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Alarm voor de Steenuil

- Naar aanleiding van het Gor.v-arlikcl zijn er

nog een tiental waarnemingen bijgekomen,

soms vergezeld van leuke foto’s zoals van de

heer Haack uit Oldehove.

- Op initiatief van Jan van ’t Hoff is een

Steenuilwerkgroepje opgericht waardoor een

beperkt gebied 100% dekkend wordt onder-

zocht op het voorkomen van Athene noctua.

- Er is contact gezocht met de Kerkuilen-

werkgroep Groningen. Een aantal mensen

neemt de Steenuil nu mee bij het Kerkuilen-

beschermingswerk.

- Een kort berichtje in Vogelnieuws van Vo-

gelbescherming over de stand van zaken in

Groningen zorgde voor landelijke belangstel-

ling. Het blijkt dat op veel meer plaatsen lief-

hebbers van deze kleine uil zich terecht zor-

gen maken over zijn toekomst.

- Op aandrang van o.a. Hein Bloem uit Ro-

den is er een gesprek geweest met Vogelbe-

scherming Nederland wat het volgende heeft

opgeleverd: er wordt gedacht aan centrale

registratie via SOVON, het uitwisselen van

ervaringen met b.v. nestkasten van verschil-

lende types. Vogelbescherming broedt op een

Steenuilartikel Vogelnieuws.

Landelijk zal de Steenuil worden gepromoot

bij de Kerkuilenwerkgroep.
- Er wordt gedacht aan biotoopverbetering
via Landschapsbeheer Nederland. Na de jaar-

lijkse thema’s als "Knokken voor Knotwil-

gen" en de actie "Houd de Bongerds hoog" is

er in het najaar 1997 extra aandacht voor Na-

tuur op het Boerenerf. Hierinpassen zowel de

Kerk- als de Steenuil.

- Om in Groningen een proef uit te kunnen

voeren met een nestkastenproject werd subsi-

die aangevraagd bij de Stichting Doen post-
code loterij van ƒ 2.550.- voor de aanschaf

van een dertigtal steenuilkasten. Hierop werd

door de Stichting Doen positief gereageerd.
Het geld hiervoor staat

inmiddels op de rekening

van Avifauna. De kasten

zijn besteld bij Jan Doe-

vendans en Vogelbescherming Nederland.

Drie extra kasten worden gesponsord door

Geo-Plus (Jan Loots).

Liefhebbers die mee willen doen met het

Steenuilproject kunnen contact opnemen met:

Jan van ’t Hoff. Stadsweg 65, Garrelsweer.

0596-571832

Jan Glas

In de Grauwe Gors van juli 1996 werd aan-

dacht gevraagd voor de op de Rode Lijst ge-

plaatste Steenuil.

De stand van zaken, voorjaar 1997


