
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief van de Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt 
 
Nummer 13 - december 2015 
 
Onze contactdag van 21 november 2015 was een succes. Er 
waren 80 deelnemers en iedereen was tevreden over de 
organisatie en de boeiende voordrachten van de sprekers. 
Volgend jaar organiseren we de contactdag op zaterdag 5 
november 2016 te Tongeren. Noteer het alvast in uw agenda!  
 
Wat krijgen jonge steenuilen op hun bordje? 
 

De afgelopen jaren hebben we een goede indruk gekregen van wat jonge 
steenuilen in ons onderzoeksgebied te eten krijgen. We beschikken inmiddels 
over de gegevens van twaalf broedseizoenen cameraonderzoek en achttien 
seizoenen onderzoek van prooiresten die we bij steenuilenbroedsels 
aantroffen. Hieronder presenteren we een aantal resultaten. 
 
De gegevens van het cameraonderzoek zijn het meest waardevol, deze laten 
immers van uur tot uur redelijk precies zien wat nestjonge steenuilen 
voorgeschoteld krijgen. Nadeel is wel dat zeker de kleine prooien, niet tot op 
de soort gedetermineerd kunnen worden. Dat kan wel bij het prooiresten 
onderzoek, maar daar is het nadeel dat het een momentopname is waarbij 
het toeval een rol speelt en dat het alleen gewervelde prooien betreft. Beide 
methodes bij elkaar geven echter een goed beeld. Analyses van braakballen 
hebben voor de steenuil slechts beperkte waarde. Steenuilen eten veel 
zachte prooien als larven, rupsen en regenwormen en de resten daarvan zijn 
slecht terug te vinden en al helemaal niet te kwantificeren. Bovendien worden 
schedelbeenderen van muizen en vogels bijna geheel verteerd en tref je de 
resten ervan, anders dan bij kerkuilen, slechts sporadisch aan. Braakballen 
zijn overigens lang niet op elke locatie eenvoudig te vinden. Wij verzamelen 
ze dan ook niet. 
Het cameraonderzoek werd uitgevoerd gedurende 12 jaar op 4 verschillende 
locaties. De gegevens hebben betrekking op de periode van het uitkomen van 
de eieren tot aan het uitvliegen. De jaren 2002-2004 brengen alleen de eerste 
drie weken in beeld, daarna ontnamen de jongen het zicht op de aanvoer 
door voor de invliegopening te gaan zitten. In 2012 vloog geen enkel jong uit. 



Bij elkaar zijn 26.104 prooien geteld, een gemiddelde van bijna 2.168 per jaar. 
De verschillen tussen de jaren zijn echter groot zoals blijkt uit onderstaande 
figuur. 
 

 
 
Figuur 1: Het aantal prooien gedurende 12 cameraobservaties. De letters 
staan voor de locaties, de cijfers voor de jaren. 
 
Het aantal prooien varieert van 4580 in 2009 tot 1432 in 2007. Het seizoen 
2012 laten we buiten beschouwing omdat het enige jong op een leeftijd van 
30 dagen stierf als gevolg van een slechte conditie en een spreidpoot. Om de 
data beter vergelijkbaar te maken, moeten we ze uiteraard corrigeren voor het 
aantal jongen en het aantal dagen dat de jongen in het nest verbleven. Deze 
vergelijking blijft hier achterwege. 
 
Kijken we naar het type prooi dat aan de jongen gevoerd wordt, dan valt op 
dat bijna driekwart uit kleine prooien bestaat: larven, rupsen, regenwormen en 
meikevers.  
 
Muizen vormen op aantalsbasis met 2,89 procent (742 exemplaren) maar een 
kleine fractie van het totaal. Ook hier echter flinke verschillen tussen de jaren. 
In het goede muizenjaar 2007 bedroeg hun aandeel 11,9 procent en hoefden 
er beduidend minder kleine prooien aangevoerd worden. In 2015 werden 
slechts 35 muizen aangevoerd op een totaal van 3500 prooien, nog geen 1 
procent. Kijken we naar de biomassa dan blijken muizen een stuk belangrijker 
te zijn: bijna een derde van de aangevoerde biomassa bestond uit 
muizenvlees. 
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Figuur 2: Het aandeel van de verschillende prooitypen in de totale aanvoer (12 
observaties, 26.104 prooien). 
 

In onze regio spelen meikevers een belangrijke rol in wat er op het bordje van 
nestjongen gelegd wordt. Maar liefst één op de zes tot zeven keer bestond 
het ouderlijk hapje uit een meikever. In 2015 met iets meer dan 800 
exemplaren zelfs bijna één op de vier keer. De grootste aanvoer vindt plaats 
in het uur direct na zonsondergang. De meikevers beginnen dan massaal te 
vliegen en vormen een gemakkelijk vangbare prooi. De meeste meikevers 
worden vliegend gevangen. Het zijn vrij trage vliegers die met enige oefening 
zelfs door een mensenhand uit de lucht geplukt kunnen worden. Voor een 
steenuil is het helemaal een klein kunstje. Op sommige avonden werden er 
tientallen per uur binnengebracht: lopende bandwerk. 
 
Regenwormen vormen met 17 procent op aantalsbasis en 31 procent op 
basis van de biomassa een belangrijke prooisoort. Opvallend is dat het 
aandeel regenwormen in alle jaren in de eerste jongenweek heel gering is 
(figuur 3). Het lijkt erop dat de oudervogels de aanvoer ervan in die periode 
bewust vermijden. Mogelijk doen ze dat omdat regenwormen minder 
voedzaam zijn, veel water bevatten en vaker besmet zijn parasieten als 
gaapwormen. 
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Figuur 3: Aandeel regenwormen als percentage van de totale prooiaanvoer 
(aantallen) per week. Som van 12 jaren en 4 locaties. Op de verticale as het 
percentage en op de horizontale as de weken. 
 

Kunnen we bij het cameraonderzoek muizen en andere gewervelde prooien 
meestal niet tot op de soort determineren, bij het prooirestenonderzoek lukt 
dat merendeels wel. Sinds 1998 tellen we tijdens elk nestbezoek de prooien 
die in de voorraadkast liggen en brengen ze op naam. De grootste kans om 
prooiresten aan te treffen, heb je in de eerste dagen na het uitkomen van de 
eieren. Hoe ouder de jongen zijn, hoe groter de kans dat ook de 
muizenhapjes direct in de hongerige magen verdwijnen. Bij elkaar hebben we 
in de 18 sindsdien verstreken onderzoeksjaren 2.772 prooiresten geteld. Een 
kontje met een staart is in de meeste gevallen (na enige oefening) overigens 
voldoende om tot op de soort te determineren. De diverse muizensoorten 
vormen in ieder jaar verreweg de grootste fractie (figuur 4). De verschillen 
tussen de jaren zijn groot, ook als we corrigeren voor het aantal bezochte 
nesten in de kleine jongenfase. 2014 springt er overduidelijk uit. In geen enkel 
jaar troffen we zulke enorme aantallen. Vanaf het eerste moment dat we dat 
jaar prooien zagen liggen, hadden we het idee dat het wel eens een 
recordjaar zou kunnen worden. Stilletjes hoopten we dat het record van 2007 
(235 prooien) wel eens overtroffen zou kunnen worden. De teller bleef 
uiteindelijk steken op 623, ruim tweeëneenhalf keer zoveel als in het 
recordjaar 2007. Een en ander was waarschijnlijk het gevolg van de 
combinatie van een aantal gunstige omstandigheden: een heel zachte winter, 
een extreem zacht en vroeg voorjaar en uitstekende mast van beukennootjes 
en eikels in de herfst 2013. Zowel de bosmuizen als de veldmuizen wisten 
daarvan te profiteren. Op veel plaatsen puilden de muizen letterlijk de kast uit. 



Hoe anders was dat bijvoorbeeld in de jaren 2009 tot en met 2011 toen we 
slechts enkele tientallen prooiresten aantroffen. 
 
 

 
 
Figuur 4: Aantal prooiresten per jaar, onderverdeeld naar ‘muisachtigen’ en overige 
prooien. 
 

Bosmuizen en veldmuizen worden het meest gevangen, driekwart van de 
‘muisachtigen’ bestond uit exemplaren van beide soorten. Op ruime afstand 
volgden huismuis en rosse woelmuis met respectievelijk elf en tien procent. 
Spitsmuizen zijn beduidend minder populair. Blijkbaar zijn de smaakpapillen 
bij de steenuil iets verfijnder afgesteld dan bij een culinaire barbaar als de 
kerkuil. Verheugende ontwikkeling (niet alleen voor zoogdierenliefhebbers) is 
de opmars van de grote bosmuis, het zware neefje van de (gewone) bosmuis. 
Tot op heden troffen we al drie keer zo’n zwaargewicht (meer dan 40 gram). 
Dat zet nog eens aan, dus laat ze maar komen! 
 
Ronald van Harxen & Pascal Stroeken 
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Beveiliging nestkasten tegen ongewenst bezoek 

 
Tijdens mijn jaarlijkse controleronde van steenuilnestkasten stelde ik vast dat 
er op verschillende plaatsen ongewenst bezoek was geweest. Niet van 
predatoren maar van onbevoegde personen die de nestkasten hadden 
geopend. Ik stelde dit vast doordat de kasten niet terug werden gesloten of op 
een heel andere manier dicht waren gedaan dan gebruikelijk. 
Dit zette mij er toe aan om een methode te zoeken om dit in de toekomst te 
vermijden. Mijn eerste gedachte was het aanbrengen van hangsloten. Dit leek 
bij nader inzien geen goede oplossing, te duur, problemen met vastkomende 
sloten door roest, een heel gedoe met sleutels…Tweede optie was de kasten 
verzegelen met zegeldraad en zegeltang, ook te duur.  
 

 
 
 
Uiteindelijk werd geopteerd om tie wraps (ook wel gekend als kabelbinders) te 
gebruiken. Niet zomaar de klassieke witte of zwarte zoals we ze meestal zien 
in doe het zelfzaken. Ik schafte mij een assortiment gekleurde kabelbinders 
aan en draaide in al mijn kasten twee schroefogen, 1 in het opengaande deel, 
de andere in het vaste deel. Door de schroefogen trek ik nu een kabelbinder, 
elk jaar een andere kleur. Na het aanbrengen knip ik deze kort af zodat 
openen en terug sluiten bijna onmogelijk wordt. Deze methode blijkt te werken 
en slechts zelden tref ik een kast aan met weggenomen kabelbinders. Soms 
krijg ik wel eens een vraag van de eigenaar waarvoor de kabelbinders dienen. 
Ik zeg dan gewoon dat dit is om ongewenst bezoek door onbevoegden te 
voorkomen. Meestal komt hier geen of weinig reactie op, voor mij een teken 
dat de boodschap begrepen is. Het zijn immers ook dikwijls de eigenaars zelf 



die hun nieuwsgierigheid niet kunnen bedwingen tijdens het broedseizoen. 
 
Stany Cerulis 
 
 
Heb je vragen of interessante items voor de Steenuilennieuwsbrief? 
Contacteer ons steenuilen@natuurpunt.be 

 
Wil je de Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt steunen? 
 
Op onderstaande gegevens kan je een bijdrage storten. Vergeet volgende 
mededeling niet: projectnummer: GEW -2492 

 
Natuurpunt Studie vzw 
Steenuilenwerkgroep (KP 2492) 
Coxiestraat 11 
2800 Mechelen 
IBAN BE12 2300 5247 4592 
BIC   GEBA BEBB 
BTW BE 0408.032.874 
(Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar) 
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