Steenuilen
Traditioneel begint het steenuilenseizoen voor ons in de maand maart met een inventarisatie.
Jammer genoeg konden we dit jaar niet rekenen op ideaal weer voor ons veldwerk. Door de lange
winter kregen we vaak weinig reactie terug van onze steenuilen op onze geluid. Hierdoor zijn de
resultaten wellicht wat vertekend. In Veurne werd het gedeelte ten noorden van de
Iepersesteenweg (Steenkerke, Eggewaartskapelle, Avekaplle, Booitshoeke en Zoutenaaie)
geïnventariseerd (Jonas Deconinck, Kris Degraeve, Lode Janssens). Ook in Alveringem (Antoon
Ternier en Steven Verlinde) werden steenuilen geteld. Tenslotte werden ook in Lo, namelijk door
Marc Bonte, de steenuilen in kaart gebracht.
Sinds enkele jaren volgen we het gebied Wulpendamme-Torreelhoek, op de grens van de gemeenten
Veurne en Wulpen, intensief op. Niet alleen gebeuren er jaarlijkse inventarisaties, er hangen ook
diverse nestkasten die worden gecontroleerd. Een zestal territoria werden dit jaar
geïnventariseerd tijdens de winter wat bijna overeenkomt met één territorium per vierkante
kilometer.
De vorige jaren controleerden we
de
nestkasten
tijdens
de
eerste/tweede week van juni. Die
periode is ideaal om halfwas pulli
te ringen maar helaas te laat om
adulten (meestal het vrouwtje) te
ringen. Daarom lasten we dit jaar
een extra controleronde in rond
half mei (17 mei). In één nestkast
werden
er
braakballen
teruggevonden, in twee andere
nestkasten was er een broedgeval
(zie foto’s infra). In de eerste
nestkast was het vrouwtje nog
volop aan het broeden (4 eieren).
Het invlieggat werd afgesloten zodat er geen steenuil kon uitvliegen. Het is een koud kunstje om
een broedend vrouwtje van haar nest te nemen. Ze blijft gewoon zitten en je kunt haar zo, zonder
echt gevaar voor gebroken eieren, optillen van haar nest. In de tweede nestkast waren geen eieren
meer aanwezig maar wel reeds pulli van enkele dagen oud. Ook hier was het vrouwtje nog aanwezig,
namelijk om haar kleine jongen warm te houden. Ook drie onthoofde muizen lagen, als voorraad, in
de nestkast. Beide vrouwtjes werden geringd.
Op 1 juni volgde de tweede controle. Helaas vonden we in de eerste nestkast geen levende
steenuilenjongen meer aan. Eén onthoofde steenuil, alsook de restanten van de twee pootjes van
een ander steenuilenjong, vonden we terug alsook twee muizen en een helft van een ander, geroofd,
nestjong. Het vrouwtje was terug aanwezig in de nestkast. De jongen waren, wellicht door gebrek
aan voedsel gestorven. Dode pulli worden aanzien als prooien en bij gevolg ook behandeld als
prooien, m.a.w. ze worden opgegeten. Blijkbaar vormden alleen de stevige poten met de scherpe
klauwen een probleem om te verorberen.
Meer geluk bij de tweede nestkast. De drie jongen waren nog in leven en verkeerden in een
uitstekende conditie. Zelfs het vrouwtje was terug aanwezig ook al konden de jongen reeds
perfect hun eigen temperatuur regelen. Hieronder de resultaten van onze weging. Zoals je kunt

zien zit er een verschil tussen de individuele weging van de steenuilen en de gezamelijke weging
voor de foto. Wellicht komt dit omdat de jonge steenuilen zich niet mooi in het midden van de
weegschaal bevonden.
Wulpen
E 321 563
Vrouwtje
199 gr.
E 321 565
Pulli 1/3
119 gr
E 321 566
Pulli 2/3
151 gr.
E 321 567
Pulli 3/3
141 gr
Ook de ‘wijnkisten’ nestkasten werden gecontroleerd maar hier nog geen resultaat. De nestkasten
werden dan ook te laat in het broedseizoen (krokusvakantie 2006) opgehangen om nog succes te
hebben. Volgend jaar beter !

Een overzicht van de gevonden steenuilenterritoria 2006 in de omgeving AlveringemEggewaartskapelle-Fortem.
Op vrijdag 17 november 2006 organiseert De Kerkuil een steenuilenavond. We kregen reeds
toezegging van Dries Vannieuwehuyse uit Herzele en bekend als dé steenuilenman van Vlaanderen.
Ook Ludo Mommerency en Koen Vandepitte van NP Mandelstreke komen afgezakt naar Veurne om
hun 10-jarige steenuilenwerking uit de doeken te doen. Tenslotte is er ook een bijdrage omtrent
ons eigen steenuilenproject. Meer hierover in ons volgend nummer.

Kris Degraeve

Vier eieren in een nestkast in een opengescheurde
knotwilg

Een bezette nestkast in een vervallen stalletje

Helaas, pulli aangevreten

Drie pulli met verse prooien

Vrouwtje , bij de tweede controleronde
in de nestkast in de knotwilg

Drie mooie pulli op de weegschaal

