Steenuilen 2013
We zijn het misschien reeds vergeten maar de
winter van 2013 was hard en bovendien zeer lang.
Iedereen had het gevoel dat de winter bleef duren
en het voorjaar aan ons voorbij ging. Voor de uilen
waren dit ongetwijfeld moeilijke tijden. Het
vermoeden was dan ook dat vele steenuilen de
winter niet overleefd hadden. De verwachtingen
voor het broedseizoen 2013 lagen dus laag.

Gemeente

Territoria	
  2012-‐13

	
  

Aantal

Dichtheid

Houthulst

12,49

7

0,56

Klerken

7,44

3

0,40

Jonkershove

9,56

4

0,42

Inventarisatie

Merkem

26,42

17

0,64

De eerste signalen omtrent het nieuwe
broedseizoen vangen we ieder jaar op via onze
steenuileninventarisaties.
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31
	
  

0,55
	
  

We hadden grote plannen om in verschillende
deelgemeenten op pad te gaan maar het koude
weer dwong ons deze activiteiten in te perken.
Toch slaagde de kern van Houthulst (Wim Desmidt,
Michael Parmentier en Marnix D’Hulster) er in om
het sluitstuk van hun steeninventarisatie af te
ronden met name de deelgemeente Merkem. Met
z’n bijna 26,5 km² is deze deelgemeente met kop
en schouder de grootste en beslaat bijna de helft
van het grondgebied in Houthulst. In deze
oppervlakte zit ook Merkembroek: in dit open
overstromingsgebied in de IJzervallei is er weinig
of geen plaats voor steenuilen. Toch werden door
de groep, op verschillende avonden, maar liefst 17
steenuilen locaties opgetekend. Goed voor een
gemiddelde dichtheid van 0,64 territoria per km².
De dichtheid lijkt wat aan de lagere kant maar is
natuurlijk negatief beïnvloed door het uitgestrekte
maar steenuilen-arme Merkembroek.
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Ook in Bulskamp trokken we de baan op om
’s avonds steenuilen te tellen. Na een adempauze
van twee jaar (2011-2012) werden de
steenuileninventarisaties in Veurne terug hervat.
Tijdens vorige inventarisatierondes (de eerste
dateert uit de periode 1998-2000) werden tussen
3-5 territoria vastgesteld in Bulskamp. In de
tussenperiode werden in Bulskamp, met groeiend
succes (zie onder), een dertiental nestkasten
geplaatst. Wanneer we dit jaar de roepende
steenuilen samen met de gekende broedgevallen
in nestkasten optellen, dan bekomen we zeven
territoria of een gemiddelde van 0,9 paren per km².
Deze stijging is natuurlijk het gevolg van
verschillende factoren zoals een steeds groeiende
kennis van de omgeving en het leefgebied van de
steenuil waardoor er bijna geen steenuil meer aan
onze aandacht ontsnapt, het stijgend succes van
onze nestkasten alsook de eigen dynamiek van de
soort.

Steenuilennestkasten
2009 2010 2011 2012
44
75
87
102
7
7
7
9
Mislukt
1
3
1
4
Geslaagd
6
4
7
5
Braakballen, aanwezigheid
14
Bezettingsgraad (%)
16%
9%
8%
23%
* aantal uitgevlogen jongen 19
10
22
14
gemiddeld aantal uitgevlogen jongen 3,17 2,50 3,14 2,80
Aantal nestkasten
Broedgevallen

2013
104
14
4
10
7
20%
28
2,80

* = op moment van het ringen/eventuele nacontrole
In de herfst en winter van vorig jaar werd vooral tijd
gestoken in het op orde zetten van de nestkasten.
Verschillende kasten waren door weer en wind
losgekomen van de boom waaraan ze waren
bevestigd. Tijdens deze opknapbeurt werden op
een aantal plaatsen sporen terug gevonden van
mislukte legsels. Na deze reparatieronde stonden
de nestkasten terug op punt en was het aan de
steenuilen om deze opportuniteiten te benutten.
Na de lange winter waren de verwachtingen
uitermate laag. Hoeveel paren zouden
ongeschonden de winter zijn doorgekomen? De
realiteit was echter positiever. Het aantal
broedgevallen steeg van negen naar veertien.
Tegenover het jaar 2011 was dit zelf een
verdubbeling van het aantal. Onze inspanningen
leverden voor het eerst wezenlijk resultaat op. Het
enige negatieve aspect waren de vier mislukte
nesten ondanks de uitgestelde controledatum. In
de toekomst zullen we hieraan nog meer aandacht
besteden. Maar laten we verder kijken naar de

positieve aspecten: 10 paren slaagden erin om hun
kroost groot te brengen bij een gemiddelde van
2,80 jongen per nest (met in totaal dus 28
juvenielen). Naast de broedende steenuilen
vonden we nog op 7 locaties sporen van bezetting :
op twee plaatsen was één adult aanwezig maar
geen broedsel (het jaar voordien was dat wel het
geval), onder één nestkast lag een dode adulte
steenuil en op vijf locaties waren er braakballen
aanwezig.
De bezettingsgraad lag dit jaar op 20 %, wat iets
minder was dan vorig jaar maar ter compensatie
hadden we meer (geslaagde) broedgevallen.
Tijdens deze herfst/winter herstellen we her en der
terug wat nestkasten en onderzoeken we of er
mogelijkheden zijn (o.m. helpende handen van
medewerkers) voor nieuwe nestkasten in
Nieuwpoort.
Kris Degraeve

