
KERKUILEN : twee nieuwe broedgevallen !!! 
 
Onze kerkuilenactie, opgestart sinds eind augustus vorig jaar, is een succes te noemen.  Naast onze 
‘oude’ broedgevallen in De Moeren, Eggewaartskapelle en Lo, zijn er twee nieuwe broedgevallen 
vastgesteld in de nieuwe nestbakken : in de omgeving van de Cabour (4 jongen), in Lampernisse.  In 
Avekapelle zijn er in en rond de nestbak verscheidene braakballen gevonden, maar jammer genoeg geen 
broedgeval.  Misschien volgend jaar ?  Een uitvoerig verslag krijgt u in het volgende nummer. 
…  
 
Het succesverhaal van vorig nummer moeten we enigszins temperen.  Het broedgeval in de Cabour is 
helaas verloren gegaan.  Alle vier de jongen werden in een verre staat van ontbinding teruggevonden op 
3 juli. Vermoed wordt dat beide ouders gestorven zijn (verongelukt of geschoten). Anders kan het 
gelijktijdig sterven van alle jongen niet verklaard worden.  Op het moment van sterfte waren de jongen 
waarschijnlijk 43, 39 en 34 dagen oud.  De biotoop is echter dermate goed dat heel waarschijnlijk de 
vrijgekomen plaats spoedig zal ingenomen worden.  Laat ons hopen ! 
 
Ons nieuw koppeltje in Lampernisse is wel succesvol geweest.  Op 27 mei waren er reeds zes eieren in 
de nestbak.  Op 28 juni vinden we niet minder dan zeven jonge kerkuilen en één onbevrucht ei.   Door 
het grote leeftijdsverschil (ruim twee weken) konden er slechts vier overleven.   
 
Voor het eerst werd ook de leeftijd van de jongen bepaald aan de hand van de tiende vleugelpen : 
 
Plaats  Dagen Eerste ei 

De Moeren 1 36 28 maart 
2 juni 2 34 30 maart 
 3 31 2 april 
 4 29 4 april 
Lo 1 34  2 april 
5 juni 2 34 2 april 
 3 33 3 april 
 4 28 6 april 
Eggewaartskapelle 1 32 26 april 
28 juni 2 28 30 april 
 3 21 7 mei 
 4  Niet geringd 
Lampernisse 1 38  16 mei 
24/07 2 37  17 mei 
 3 36  18 mei 
 4 31  23 mei 
 
 
Uit deze cijfers kunnen we het volgende concluderen : 
 
• Telkens waren er vier jongen (boven het gemiddelde van drie).  Het was een goed 

kerkuilenjaar maar niet uitzonderlijk (gevallen van vijf juvenielen). 
• Het tijdstip van het eerste ei ligt onderling sterk uiteen (28 maart, 2 april, 26 april en 16 

mei).  Wellicht wordt het eerste ei door een koppel telkens rond dezelfde periode gelegd, 
uitgezonderd bij barre winterse omstandigheden. 

 
Eind augustus en begin september werden  verscheidene nieuwe kerkuilenbakken gemonteerd.  
Ondermeer bij een kerkuilenkoppeltje aan de Graeyaert te Houtem : hier werd een grote nestbak 



in een schuur en een boomtype aan een populier geplaatst.  De kerkuilen broeden momenteel in 
een oversteek van een huis.  We hopen dat de uilen binnenkort zullen verhuizen naar hun 
nieuwe woonsten, zodat de bewoners terug rustig kunnen slapen tijdens de julimaand. 
 


