Kerkuilen : definitieve balans seizoen 2001
Ook al wordt het nieuwe muizentopjaar pas in 2002 verwacht, toch was 2001 een sterk jaar voor
de kerkuilen van Bachten de Kupe. We konden maar liefst acht broedgevallen noteren. Eén
nieuw broedgeval van vorig jaar in Avekapelle ging verloren doordat de nestbak werd
ingenomen door kauwen. Een nieuw broedgeval kwam er te Kaaskerke in een bak die destijds
nog werd geplaatst door de Uilenwerkgroep van de kustpolders. De laatste twee jaar waren er
telkens braakballen aanwezig zodat een broedgeval niet kon uitblijven. In Lo kwam er een
nieuw broedgeval doordat de eigenaar van een oude boerderij zelf het initiatief had genomen
om een bak te monteren en direct met succes ! Een vreemd geval deed zich voor in Vladslo.
Vanuit een veevoederfabriek werden twee jonge kerkuilen overgebracht naar het
Vogelopvangcentrum te Beernem, waar ze gestorven zijn. Een plaatsbezoek mocht van de
betrokken fabricant niet doorgaan zodat door een plaatselijk lid een alternatief wordt gezocht
voor dit koppel. Naast deze nieuwe locaties waren er natuurlijk de koppels te Lo-lege, De
Moeren, Graeyaert en Eggewaartskapelle die terug met succes voor het nageslacht hebben
gezorgd.


Gecontroleerde broedgevallen : 8









Graeyaert-Houtem
De Moeren
Veurne
Eggewaartskapelle
Lo-lege
Lo
Kaaskerke
Vladslo

Het is een bewuste strategie van ons om de kerkuilenbakken te plaatsen in half open schuren.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat 75 % broedt in een nestbak in een schuur van een
boerderij. Slechts op twee plaatsen is er sprake van een zogenaamd ‘vrij’ broedgeval.


Aard broedgevallen




Woning boerderij (oversteek) Î
Veevoederfabriek
Î
Boerderij (schuur) (nestbak) Î

1
1
6

In Vladslo en de Graeyaert kon het exacte aantal jonge kerkuilen niet worden vastgesteld, ze
zijn dan ook afzonderlijk gecatalogeerd als >1. Gemiddeld waren er drie pulli aanwezig op het nest,
wat een goed gemiddelde is in een niet muizentopjaar.


Reproductie



Aantal pulli
Aantal nesten

>1
2

2
1




Totaal pulli
Gemiddelde

Î
Î

18 pulli (>20 pulli)
3 pulli (>2,5 pulli)

3
4

4
1

In de loop van het jaar 2001 werden een 70-tal locaties/nestbakken gecontroleerd. Naast de 8
broedgevallen, waren er nog op 8 plaatsen ten minste verse sporen aanwezig. Hopelijk worden
dit de nieuwe broedgevallen van morgen. De grootste concurrenten voor de kerkuilen vormen
de holenduiven. We proberen ze te weren door de nestbak donker te maken door een inlooppijp
te monteren en alle spleten te dichten met oude binnenbanden. In ‘s Heerwillems werd een oude
stembusbak gebruikt als broedplaats door een steenuil : misschien een aanwijzing dat die
bakken iets te klein zijn ?


Controleplaatsen







Broedgeval
Aanwezig/verse sporen
Oude sporen
Holenduiven / kauwen e.a .
Broedgeval steenuil
Niks

Î
Î
Î
Î
Î
Î

8
8
0
24
1
29



Totaal

Î

70

Ondanks het kletsnatte en koude voorjaar, begon het koppel te Eggewaartskapelle met de eileg
op 19 maart. Tot voor twee jaar was dit koppel een relatief late broeder, maar sinds 2000 was
het telkens de vroegste broeder. Wellicht heeft er hier een vervanging plaats gevonden van het
vrouwtje kerkuil, dat nu blijkbaar een ‘vroege’ vogel is. In Veurne hebben we dan weer te
maken met een zeer laat, eerste, legsel. Het duurde maar eventjes tot 10 augustus vooraleer er
begonnen werd met eieren te leggen. Het aantal eieren was redelijk hoog, nl. vijf, maar naast
één onbevrucht ei, gingen er ook twee pulli verloren.


Detail broedgegevens

Plaats
De Moeren
Eggewaartskapelle
Veurne
Graeyaert
Lo-lege
Lo
Kaaskerke
Vladslo

Eerste ei
13/04/01
19/03/01
10/08/01
09/04/01
04/05/0
-

Eieren
5
-

Onbevrucht
1
1
-

Verloren
2
1
-

Pulli
3
4
2
Min. 1
3
3
3
Min. 1

Tenslotte het trieste nieuws. Eén van onze kerkuilen uit Lo werd teruggevonden langs de E40
net zoals elf andere, jonge, ongeringde kerkuilen. De jongste pulli uit Kaaskerke werd aan z’n
lot overgelaten en werd dood teruggevonden op de boerderij. Het is natuurlijk doodjammer om
te moeten vaststellen dat ieder jaar zo veel juveniele kerkuilen op zoek naar een nieuw
territorium door het wegverkeer (wellicht vaak door de hoge vrachtwagens) worden
weggeveegd. We hopen in de toekomst die black-points aan te pakken. De vraag werd gesteld
aan de VLM om te onderzoeken of, in kader van het landinrichtingsproject De Moeren, langs de
Cabourg-passage van de E40 er vlak naast de weg geen opgaande bramen kunnen worden
geplant. Op die manier zijn jagende kerkuilen verplicht om een opwaartse vlucht te nemen.



Terugmelding

Zaterdag 1 september : één kerkuil H86329 uit Lo-lege vers dood gevonden vlak voor de brug
van de E40 over de IJzer in de rechterberm, twee meter diep in de berm struiken voorzien.
Zondag 30 september : twee ongeringde kerkuilen vers dood
de eerste onder brug (middenstuk) E40 afrit Oostduinkerke
de tweede tussen brug Booitshoeke en afrit Nieuwpoort in de rechterberm, geen vangrail of
struiken.
Woensdag 10 oktober : drie ongeringde kerkuilen traject E40 Veurne – Franse grens
(Ghyvelde) : één in het middenstuk (beton), twee in de zijberm, geen vangrail of struiken
Later nog één dode kerkuil, ongeringd gevonden op hetzelfde traject
Woensdag 10 oktober : één ongeringde kerkuil E40 afrit Middelkerke, rechterberm geen
vangrail of struiken
Vrijdag 12 oktober : één dode kerkuil Kaaskerke (H86334), dood gevonden op de boerderij
(jongste uit nest)
Zondag 4 november : één dode kerkuil, ongeringd, tussen E40 afrit Oostduinkerke en brug over
Brugsesteenweg in de middenberm voorzien van vangrail
Maandag 5 november : één dode kerkuil E40 afrit Wulpen, niet geringd in berm, geen vangrail
of struiken
Zondag 13 januari 2002 : één dode kerkuil langs afrit Nieuwpoort, ongeringd, in grasberm, geen
vangrail of struiken
Totaal verkeersslachtoffers E40 : 11 jonge kerkuilen

Juveniele kerkuil uit Lo, gevonden op 1
september te Nieuwpoort

Pulli kerkuil geringd teVeurne op 13
oktober

