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Beschermengelen gezocht m/v

Steenuilen
Steenuilen horen bij mensen. Maar door
veranderingen in het landschap en de
landbouw is het leefgebied van deze
dieren in gevaar. De steenuil is in ons
land zelfs op de lijst van kwetsbare
broedvogels beland en moet hierdoor
actief beschermd worden. Daarom
maakte Roodbont Uitgeverij de
gloednieuwe uitgave Steenuilen die
vanaf 5 november aanstaande
verkrijgbaar is in de boekhandel!
De band tussen steenuilen en mensen dateert al van ver voor onze jaartelling. De steenuil is
in de Griekse mythologie de vaste begeleider van Pallas Athene, de godin van de wijsheid. Het
dier leeft graag in holle bomen en schuren of onder het dakbeschot. Daarnaast is de steenuil
een waker die ’s nachts goed kan zien en bij onraad alarm slaat met een indringend geroep.
Hierdoor meenden mensen vroeger dat de steenuil hen beschermde.
Beschermen kan iedereen!
In Steenuilen leest u waarom het zo belangrijk is deze bijzondere vogel te behouden. Naast
informatie over zijn waarde en leefwijze, vindt u in deze uitgave praktische tips en adviezen
hoe u zelf kunt bijdragen aan een mooie toekomst voor de steenuil. Hoe voelt hij zich thuis op
uw erf? Hoe helpt u de steenuil voldoende voedsel te vinden? Wat zijn de voorwaarden van
een veilige broedplaats of nestkast? Deze adviezen en hun onderbouwing vormen de spil van
dit boek. Steenuilen is samengesteld voor iedereen die steenuilen actief beschermt, ze op hun
eigen erf te gast heeft of gewoon een warme belangstelling koestert voor deze kleinste uil van
Nederland en België. Want: beschermen kan iedereen!
Prijs en bestelwijze
Steenuilen heeft een afmeting van 21 x 21 cm en een omvang van 120 pagina’s. Omslag en
binnenwerk zijn geheel full colour gedrukt. De winkelprijs is € 19,95 (incl. 6% BTW). Het
ISBN is 978-90-8740-008-8. Het boek is verkrijgbaar via de boekhandel of direct te bestellen
bij Roodbont Uitgeverij via onderstaande gegevens.
=========================================
Noot voor de redactie:
Een (digitale) omslag of persbericht kunt u downloaden via www.roodbont.nl Kijk
onder ‘pers’. Ook voor een recensie-exemplaar neemt u contact op met Roodbont
Uitgeverij. Als u aandacht besteedt aan dit boek, ontvangen wij graag een
archiefexemplaar.

