Steenuilen in Veurne
Gedurende drie opeenvolgende voorjaren (’98,’99 en 2000) inventariseerde de Natuurwerkgroep het
Veurnse grondgebied op de aanwezigheid van steenuilen, met behulp van een cassette. Deze
inventarisatie kaderde in het project Steenuil van de Wielewaal. Het bandje, met daarop de verschillende
roepen van de steenuil, wordt afgespeeld. Wanneer nu steenuilen in de omgeving zijn, antwoorden die
terug om hun aanwezigheid aan te tonen en hun territoium op die manier af te bakenen.
Voorwaarde is natuurlijk dat het weer relatief goed is. Dit betekent niet te veel wind, geen
vriestemperaturen en geen regen, anders reageren de uilen niet. In de omgeving van de E-40 werd het
inventarisatiewerk sterk gehinderd door het lawaai van auto’s en vrachtwagen. Hierdoor kunnen de
gegevens van bijvoorbeeld Steenkerke, Waesebrug en Avekapelle onderschat zijn. We stelden vast dat
de steenuil soms zeer nieuwsgierig van aard is en zich tot vlakbij de cassettespeler waagt om zich van de
indringer te vergewissen.
Per avond werd een blok van 4 km² gecontroleerd. Het vermelde aantal is het aantal roepende steenuilen.
Er werd niet uitgemaakt of het een roepend mannetje was of een antwoordend vrouwtje. De cijfers
geven dus geen aanwijzing omtrent het aantal koppeltjes.
Datum

Plaats

Aantallen

9 april ‘98
21 april ‘98
9 maart ‘99
18 maart ‘99
23 maart ’99
7 maart 2000
9 maart 2000
14 maart 2000
16 maart 2000
23 maart 2000

Houtem
Elzentap-Dodemanshoek
Vinkem-Wulveringem
Zwaantje
Bulskamp
Steenkerke
Presende-Oeren
Waesebrug
Eggewaartskapelle
Avekapelle

8
8
20
8
5
1
4
3
9
3

Totaal

69 eenheden

Gemiddeld

1,725 / km²

Over de 40 km² werden 69 roepende steenuilen geregistreerd. Dit leverde een niet onaardig gemiddelde
van 1,725 steenuilen per km².
Drie deelgemeenten werden niet geïnventariseerd : De Moeren, Booitshoeke en Zoutenaaie. Het zijn
telkens zeer open gebieden waar steenuilen het zeer moeilijk hebben.
De top drie van de beste Veurnse steenuilgebieden :
1. Beauvoorde
2. Eggewaartskappelle
3. Houtem, Elzentap/Dodeman en Zwaantje
Wat uit het onderzoekje blijkt, is dat de steenuil een vogel is die verbonden blijft met kleine
landschapselementen, met voorop de aanwezigheid van knotwilgen. Voor de streek op het plateau van
Izenberge (Houtem-Beauvoorde-Elzentap-Zwaantje) is dit gekend : hier verandert het landschap van het
open gebied van de buitenmoeren naar het halfopen cultuurlandschap met z’n gekende
structuurelementen. Voor Eggewaartskappelle is dit minder gekend : het dorp ligt volledig in het
poldergebied. Het verschil wordt gemaakt door de boerderijen die het dorp omringen, waar voldoende

knotwilgen aanwezig zijn. Het toont aan dat het instandhouden van knotwilgen niet alleen voor het
landschap een meerwaarde betekent.
Bij het inventariseren konden we dit jaar rekenen op een stevige aanwezigheid. Dank aan : Jan
Hauweele, Marcel Bedert, Franky Pattijn, Jan Candaele en de enthousiastelingen van de
kindergemeenteraad, Jeroen Arnoys, Benny Vandromme en Els Opstaele, Ludo Leper en Noel Leeman,
José Millecam.

