Steenuileninventarisatie in Veurne, Alveringem en Lo-Reninge 2007
Maart is dé steenuilenmaand. Alhoewel februari soms ook reeds geschikt kan zijn voor inventarisatie,
blijkt in de praktijk dat vooral in maart wordt geïnventariseerd, vooral wegens de mildere temperaturen.
In Veurne, Alveringem en Lo-Reninge proberen we deze inventarisatie op een systematische manier aan te
pakken door ieder jaar één of meerder gemeenten door te lichten op de aanwezigheid van steenuilen.
Hieronder de resultaten van de inventarisatie 2007 gecombineerd met de nestkastgegevens uit de
omgeving Wulpendamme en enkele broedgevallen in onze kerkuilennestkasten.
Veurne
Ieder jaar inventariseren we de helft van alle deelgemeenten in Veurne om zo na twee jaar het ganse
grondgebied te bestrijken. Dit jaar was het de beurt aan Bulskamp, Beauvoorde (Vinkem en Wulveringem),
Houtem en De Moeren. Momenteel hebben we voor deze deelgemeenten drie cijfers uit 2007, 2005 en de
periode 1998-2000.
In Bulskamp daalde het aantal territoria met één éénheid en was de dichtheid laag : 0,50 territoria per hectare.
In Beauvoorde steeg het aantal geïnventariseerde steenuilenterritoria met 6 éénheden en komt zo aardig in de
buurt van de aantallen uit de inventarisatieperiode 1998-2000. Als we de dichtheden bekijken dan zien we dat
deze een stuk boven de anderhalve steekt, namelijk 1,71 terr./ha. Maar ook Houtem doet het zeer goed. Een
stijging van 7 éénheden (vooral door een intensievere inventarisatie) en een dichtheid van 1,49 terr./ha.
Tenslotte in De Moeren een status-quo (2 territoria) met. In deze zeer open deelgemeenten doen de steenuilen
het minder goed.
In totaal dus 50 steenuilenterritoria met een gemiddelde dichtheid van 0,97 territoria per hectare.
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Alveringem
Het grondgebied van de hoofdgemeente Alveringem werd volledig geïnventariseerd : zowel het gehucht Fortem,
Alveringem als het verdwenen Sint-Rijkers. In totaal werden 18 territoria genoteerd, voornamelijk rond Fortem
en Alveringem, Sint-Rijkers bleek quasi steenuilenloos.

Lo-Reninge
Zowel Lo als Pollinkhove werden dit jaar geïnventariseerd door de kern Lo-Reninge. In Lo werden 11 territoria
aangetroffen terwijl in Pollinkhove er 9 steenuilenlocaties konden worden opgetekend. Vooral plaatsen waar
knotwilgen aanwezig waren bleken succesvol. De territoria liggen verspreid over de twee deelgemeenten.

Steenuilennestkasten

De wijnkistenmodellen in de Buitenmoeren van Veurne leverde geen broedgevallen op. Aan het winddicht maken
van de modellen zal nog wat moet worden gesleuteld want enkele nestkasten vertoonden serieuze kieren.
De nestkasten ten Noorden van Veurne, in het gebied Wulpendamme-Torreelhoek leverde drie broedgevallen op.
Eén meer als het jaar voordien en evenveel als twee jaar terug.
Het mooie nest met vijf eieren in de Wulpendammestraat (zie foto onderaan) ging, net zoals vorig jaar, teniet.
Op 12 mei 2007 werd het vrouwtje (geringd in 2006) op het nest gecontroleerd maar jammergenoeg moesten we
op 1 juni 2007 vaststellen dat alles verdwenen was. Van predatie was er geen spoor. Wellicht is ofwel het
mannetje of het vrouwtje uitgevallen. Vorig jaar vonden we enkel de resten (poten) terug van de pulli in de
nestkast. Ook toen was er sprake van een mislukt broedgeval.
Wat verder op in de straat hadden we meer geluk. Net als de vorige twee jaren werden er drie pulli geringd op
14 juni 2007 en werd het vrouwtje gecontroleerd (geringd op 17/05/2006).
Tenslotte een laatste broedgeval rond de Torreelhoek : in 2004 werden nog zes steenuilen geringd maar de
daaropvolgende jaren was het niks in de nestkast ook al bleek uit inventarisatie dat er nog steenuilen aanwezig
waren. Dit jaar was het terug succesvol : op 14 juni 2007 werden drie pulli geringd.
Steenuilen in de kerkuilennestkasten
Soms treffen we broedende steenuilen aan tijdens onze controles van de kerkuilennestkasten. Dit jaar was dit
het geval in Houtem (2 pulli) en in Kaaskerke (3 pulli). In Woumen waren er twee pulli aanwezig maar op het
moment van het ringen lagen de jongen dood in de nestkast.
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Dit nest zag er veelbelovend uit…

Dit vrouwtje werd vorig jaar terug
geringd.

Fiere landbouwer met één van de drie
steenuilen uit een nestkast te Veurne
(Torreelhoek)

Steenuilenpulli uit een kerkuilennestkast
te Kaaskerke.

Dit vrouwtje beschermt haar drie
jongen te Veurne (Wulpendamme).

Twee weken later zien de jonge
steenuilen er zo uit.

