
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief van de Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt  
 
Nummer 10 - maart 2015 
 
Het zesde Steenuil symposium komt heel dichtbij! Bekijk het 
indrukwekkende programma. Inschrijven kan nog tot 5 maart. 
Verder in deze nieuwsbrief: Het zijn niet altijd onbevruchte 
eieren die niet uitkomen, wat kan nog de oorzaak zijn? 
 
Eieren met een luchtje 
 

Inleiding 
Lang niet alle eieren van een legsel komen uit. Dit kan veroorzaakt worden 
door o.a. predatie of verstoring.Van andere legsels komt soms maar een deel 
van de eieren uit. Daarnaast zijn er ook de opmerkelijke gevallen dat het 
vrouwtje soms wel 40 dagen of meer broedt op onbevruchte eieren. 
In Nederland zijn door Willems et al. (2004) alle beschikbare nestgegevens 
van Steenuilen uit de periode 1970-2003 geanalyseerd en hieruit kwam naar 
voren dat het percentage succesvolle legsels (met minstens 1 uitvliegend 
jong) geleidelijk gedaald is van 70% naar 57%. De vraag rijst dan ook of er 
andere oorzaken dan predatie en/of verstoring zijn aan te wijzen. Is er 
mogelijk iets mis met de jongen tijdens de ontwikkeling? 
 
Aanpak 
Om meer inzicht te krijgen in de mogelijke oorzaken van het niet-uitkomen 
van eieren heeft Steenuiloverleg Nederland (STONE) een driejarig project 
opgestart, waarbij de niet-uitgekomen eieren in nestkasten worden verzameld 
en vervolgens geanalyseerd. Het project is gestart in 2013 en loopt door tot 
met 2015. Ook in Nederland is het niet toegestaan om eieren te verzamelen 
en te analyseren, tenzij daarvoor door de overheid een ontheffing is 
toegekend. STONE kreeg zo’n ontheffing en mag die doorschrijven aan 
mensen die aan het onderzoek deelnemen. 
 
Methode 
Belangrijk is de afspraak dat eieren alleen meegenomen mogen worden 
wanneer duidelijk is dat ze niet meer uitkomen. De reeds geboren jongen in 
het nest moeten al minstens 5 dagen oud zijn of het legsel moet minstens 35 



dagen compleet aanwezig zijn. Hiermee wordt voorkomen dat er een ei wordt 
meegenomen, dat nog zou kunnen uitkomen. 
Bij het verzamelen wordt het ei gemeten en gewogen. Een licht gewicht wijst 
op barstjes in de schaal, waardoor de verdamping vanuit het ei sterk 
toeneemt. De eieren worden bewaard in een plastic zakje met verzameldatum 
en –locatie. Ze worden bewaard in de koelkast. Indien ze langer dan 6 
maanden bewaard moeten worden, worden ze ingevroren, met kans op stuk 
vriezen. Dit merk je vooral bij de ontdooiing van het materiaal. 
 
Analyse 
In de Handleiding broedbiologisch onderzoek Steenuil (Van Harxen & 
Stroeken 2011) wordt in hoofdstuk 8 uitgebreid aandacht besteed aan de 
analyse van niet uitgekomen eieren. Deze handleiding is niet verkrijgbaar, 
maar de digitale versie is te raadplegen via 
www.steenuil.nl/pdf/HBO_Steenuil_2011_klein.PDF. Belangrijk is dat het ei 
geopend wordt in het plastic zakje. Soms ontwikkelen zich gassen in het ei, 
waardoor het bij het openen ontploft. Die geur wens je niemand toe. 
 
Eerst wordt naar de buitenkant van het ei gekeken naar afwijkende vorm, 
afwijkende grootte, is het ei aangepikt? Vervolgens wordt het geopend: ligt de 
kop van het eventuele embryo bij de luchtkamer of ligt er een poot over de 
kop. Vervolgens wordt het geopende ei in detail bekeken in een Petri 
schaaltje. 
 
Foto 1: de dooier is door een microbiële infectie veranderd in een kaasje (Jouke Altenburg). 

 
 
 
 
 
 

http://www.steenuil.nl/pdf/HBO_Steenuil_2011_klein.PDF


Resultaten 
Vaak heeft er een microbiële infectie van het ei plaatsgevonden, waardoor de 
inhoud van het ei is gerot; die kan dan groen, geel of bruin zijn. De stank is 
dan wel niet te harden, maar na het 4e ei ruik je het verschil niet meer :-). 
Soms is de dooier niet meer vloeibaar (zie foto 1); er heeft een infectie van de 
eileider plaatsgebonden en het ei is besmet geraakt voordat de schaal werd 
afgezet. 
Soms is het embryo nog zo klein dat er niets of nauwelijks iets te zien is. Bij 
de grotere embryo’s zijn soms verschillende afwijkingen waarneembaar, zoals 
afwijkingen aan de snavel, de ogen, de hersenen, poten of vleugels. Soms zit 
het jong niet juist in het ei, waardoor het de eischaal niet kon openen. In dit 
laatste geval zit vaak een vrijwel volgroeid jong in het ei. Ook in het embryo 
zijn soms afwijkingen vast te stellen, maar daarvoor is veel ervaring vereist, 
en een goede binoculair. 
 
In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de resultaten van de 192 eieren 
die in 2003 verzameld en geanalyseerd werden. Hierbij werd een onderscheid 
gemaakt tussen eieren afkomstig van legsels waarvan geen eieren 
uitkwamen, en van legsels waarvan minstens 1 jong uitvloog. Zowel de 
aantallen als percentages worden gegeven. Om beide groepen te vergelijken 
kijk je best naar de percentages. Voorlopig zijn de verschillen tussen beide 
groepen nog klein. Figuur 1 geeft weer welk percentage van de embryo’s een 
afwijking vertoonde. Er werden veel afwijkingen aan ogen en hersenen 
vastgesteld. 
 
Tabel 1 Oorzaken van het niet uitkomen van eieren. 

afwijking Geen ei uit 
(n) 

Geen ei uit 
(%) 

1 jong uit (n) 1 jong uit (%) 

Schimmel in ei 6 5 8 10 

Infectie 12 11 6 8 

Normaal embryo 29 25 21 27 

Afwijkend 
embryo 

14 12 13 17 

Onduidelijk 53 46 30 38 

totaal 114 100 78 100 
 

 
Figuur 1 Aandeel van de embryo’s met een afwijking. 
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Discussie 
Voorlopig worden volop gegevens verzameld. Bij een kwart tot een derde van 
de eieren is een duidelijke oorzaak van het niet uitkomen van de eieren aan te 
wijzen. Wanneer er in een bepaald gebied patronen worden ontdekt, is het 
zinvol om dieper onderzoek te doen en eieren eventueel te laten analyseren 
op verontreinigingen (chemicaliën). Duidelijk is dat ook dit soort onderzoek 
kan bijdragen aan het inzicht waarom sommige Steenuilen een hoger 
broedsucces hebben dan andere. 
 
Foto 2: de kop is niet goed ontwikkeld en de buikholte is open. De poten en vleugels zijn goed 

te zien (Pascal Stroeken). 

 
 
 
Dankwoord 
Dit onderzoek is alleen mogelijk door de hulp van veel vrijwilligers, die bereid 
zijn om eieren te verzamelen en te onderzoeken. Ook is een goede 
begeleiding noodzakelijk. Die kregen wij van Arnold van den Burg. Hiervoor 
onze dank! 
 
Theo Boudewijn & Pascal Stroeken (STONE) 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
6th International Little Owl Symposium 
 
Plaats:         De Morelleput (www.indemorelleput.nl),  
                     St. Bavodijk 56A, Nieuwvliet, Zeeuws-Vlaanderen (Nl) 
Datum: 21 maart 2015 
Inkom: € 10,00 
Inschrijven: Voor 5 maart via steenuilen@natuurpunt.be 

 
 
09:00 – 09:10 Welcome 
  Overview of Little Owl literature since 2008 - time for an update   
                                 (Dries Van Nieuwenhuyse-B) 
09:10 – 09:30 Survival, range use and dispersal of little owls in Southern Germany 
                                New insights and implications for conservation  (Beat Naef- Daenzer-CH) 
09:30 – 09:50 Little Owls in Portugal  (Ricardo Tomé-P) 
09:50 – 10:10 Population dynamics of the Little Owl Athene noctua caused by 
                                landscape transformation in the Lviv region (Western Ukraine)   
                                (Andriy-Taras Bashta-UKR) 
10:10 – 10:30 Long-term population dynamics 
                                of the Little Owl Athene noctua in The Netherlands  (Ronald van Harxen-NL) 
 

10:30 – 11:00 Coffee Break 

 
11:00 – 11:20 Little Owl in Spain - an overview since 2008  (Hugo Framis-ESP) 
11:20 – 11:40 The Danish Little Owl population is declining fast 
                                and may soon face extinction (Lars Bo Jacobsen-DK) 
11:40 – 12:00 Back from the brink of extinction?  The Little Owl in Luxembourg  
                                 (Mikis B Bastian-LUX) 
12:00 – 12:20 Little Owl population trends in Slovakia  (Monika Chrenkova-SK) 

 

12:20 – 13:20 Lunch 

 

13:20 – 13:40 The Little Owl in Britain  (Roy Leigh-UK) 
13:40 – 14:00 22 years of Little Owl research in Flanders, Northern Belgium    
                                 (Philippe Smets-B) 
14:00 – 14:20 Little Owl Athene noctua in towns of Poland  (Grzywaczewski Grzegorz-PL) 
14:20 – 14:40 Knocking on the door of extinction: population dynamics, current research 
                                and conservation measures for Little Owl in Central Europe (Martins Salek-CZ) 
14:40 – 15:00 The Little Owl in Czech/Austria border area  (Libor Opustil-CZ) 
15:00 – 15:20 15 years of trinational conservation work - 
                                saving the little owl from extinction in the region of Basel (Françoise Schmit-CH) 
 

15:20 – 15:50 Coffee Break 

 

15:50 – 16:10 Feeding characteristics of Little Owl (Athene noctua) in Isparta centrum 
                                and its surroundings, Turkey (Ali Kayahan-TR) 

http://www.indemorelleput.nl/


16:10 – 16:30 Food composition of Little Owl Athene noctua  in two agriculture landscapes 
16:50 – 17:10 Little Owls in Italy  (Marco Mastrorilli-IT) 
17:10 – 17:30 Little Owl conservation in Belgium - the movie  (Thierry Votquenne-B) 
 

Het evenement wordt gesponsord door de Provincie Zeeland en Natuurpunt 
Vlaanderen  

  

 
Foto: André Eijkenaar 

 
 
 
Heb je vragen of interessante items voor de Steenuilennieuwsbrief? 
Contacteer ons steenuilen@natuurpunt.be 
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