
Broedseizoen 2000 kerkuilen : opnieuw 2 nieuwe broedgevallen 
 
 
Het broedseizoen 2000 was, na het nationaal succesjaar vorig jaar, een jaar met 
wisselvalligheden.  Bij de controles eind juni stelden we vast dat verschillende koppels niet 
broedden (Lo, Graeyaert, Lampernisse).  Wellicht was dat te wijten aan schommelingen in het 
muizenbestand.  De eerste negatieve berichten werden al vlug vergeten bij het ontdekken van 
twee nieuwe broedgevallen : één te Veurne (net buiten de stadsrand) en één in Avekapelle (rand 
Eggewaartskapelle/Zoutenaaie). 
 
De koppels in Lo en Lampernisse kwamen uiteindelijk niet tot broeden dit jaar.  In Lampernisse 
was dit misschien te wijten aan het wegvallen van één van de kerkuilen en bovendien was dit 
koppel vorig jaar aan z’n proefstuk toe.  In ieder geval zag de landbouwer de twee uilen nooit 
meer samen.  Aan de Graeyaert kwamen de kerkuilen later tot broeden en eind september was 
er nog één jonge kerkuil aanwezig. 
 
 
Plaats Eerste ei Eieren Onbevrucht Verloren Pulli 
De Moeren 08/05/00 7 3 1 3 
Avekapelle 15/05/00 5 0 2 3 
Veurne 14/06/00 8 1 3 4 
Graeyaert - - - - Min. 2 
Eggewaartskapelle - - - - 3 
 
Het gemiddeld aantal jongen per nest dit jaar (drie) was iets minder dan vorig jaar (vier).  
Slechts het nieuwe broedgeval in Veurne had vier levenskrachtige jongen op een totaal van acht 
eieren.   Drie pulli waren te klein en hadden weinig overlevings-kansen, 1 ei was er onbevrucht.   
 
In de Moeren was het aantal onbevruchte eieren drie op een totaal van zeven, wat er misschien 
op wijst dat het mannetje op z’n retour is.  Zowel het volwassen exemplaar, aanwezig in de bak, 
als de jongen waren opvallend mager, wat er op kan wijzen dat het muizenbestand niet goed 
was. 
 
In Eggewaartskapelle werden drie volgroeide kerkuilen aangetroffen in de twee nestbakken.  
Wellicht gaat het hier om drie juvenielen die op het punt stonden om het territorium te verlaten.  
In ieder geval is het niet bekend dat volwassen vogels samen in groep verblijven. 
 
Het tijdstip van het eerste ei is ook opvallend verschillend, zeker tegenover vorig jaar.  Twee 
koppels legden hun eerste ei tussen de tweede week van mei en half mei, terwijl een derde 
koppel nog één maand hiermee wachtte.  Het jaar voordien begonnen de vroegste koppels reeds 
eind maart-begin april met eieren te leggen : een kleine anderhalve maand verschil ! Aangezien 
het vrouwtje pas begint te leggen bij voldoende prooi-aanvoer door het mannetje, kan niet 
anders worden geconcludeerd dan dat het muizenbestand in het vroege voorjaar een klap heeft 
gekregen. 
 
Het minder fraaie nieuws zijn de terugmeldingen van ondertussen drie dode kerkuilen.  Een 
eerste kerkuil uit Avekapelle werd op 7 oktober teruggevonden te Oostduinkerke (E-40, 
verkeersslachtoffer), een tweede kerkuil (Veurne) werd opnieuw als verkeersslachtoffer 
aangetroffen op het grondgebied van Veurne (E-40) op 15 oktober.  De derde terugmelding 
komt vanuit Engeland : een jonge kerkuil uit Veurne stak het kanaal over, wat zeer uitzonderlijk 
is, maar werd daar dood teruggevonden onder een boom.  


