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Het programma van onze jaarlijkse contactdag op zaterdag 3 oktober 2020 in 
Lubbeek (Vlaams-Brabant) is klaar. De Steenmarter ligt niet altijd aan de 
oorzaak van een mislukt broedgeval.

Jaarlijkse contactdag Steenuilenwerkgroep: 3 oktober 2020
De Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt nodigt je uit op zijn jaarlijkse contactdag. 
Niet alleen een gezellige maar ook een heel leerzame dag met tal van boeiende 
sprekers uit België en Nederland.

PROGRAMMA
Voormiddag
09:30-10:00: Opening en ontvangst met koffie
10:00-10:10: Verwelkoming door de gewestelijke coördinator (Philippe Smets)
10:10-10:50: Steenuilenproject Lubbeek (Benny L’Homme)
10:50-11:20: Introductie, handleiding en eerste resultaten Uilenrapport
 (Frank Schram)
11:20-12:30: De Ruigpootuil in België (Serge Sorbi)
                                                                                                                
12:30-13:30: Middagpauze

Namiddag
13:30-14:20: 28 jaar Steenuilenonderzoek Oost-Brabant (Philippe Smets)
14:20-14:50: Prooiaanvoer 2020 Beleef de Lente (Ronald van Harxen)
14:50-15:20: Vlaams Steenuilenproject 2020
 (Isabelle Binnemans & Dries Van Nieuwenhuyse)
15:20-16:15: Pauze
16:15-16:45: Resultaten van 5 jaar geslachtsanalyse van steenuilenjongen
 (Pascal Stroeken)
16:45-17:00: Slotwoord door de gewestelijke coördinator  (Philippe Smets)



Praktisch
Deze contactdag gaat door in feestzaal Libbeke, Gellenberg 16, 3210 Lubbeek.

Inschrijven kan door te mailen naar steenuilen@natuurpunt.be.
De inkom bedraagt 10 euro en wordt aan de inkom verrekend.
Tijdens de pauzes zijn gratis broodjes en koffie voorzien.
Andere dranken worden te koop aangeboden. 

De zaal is groot. Coronamaatregelen worden gehandhaafd !

Mislukt broedgeval: is het de Steenmarter geweest?

Bij vaststelling van een mislukt broedgeval tijdens de nestkastcontrole wordt maar al 
te vaak de Steenmarter aangewezen als oorzaak. Daarom wil ik toch graag enkele 
andere oorzaken toe lichten in dit artikel.

Het is zeer interessant om begin mei een eerste nestkastenronde te doen.
Uiteraard moeten we omzichtig te werk gaan en enkele voorzorgsmaatregelen 
treffen. Het broedend vrouwtje mag de nestkast niet verlaten. Daarom wordt, 
vooraleer de kast geopend wordt, een prop in het invlieggat gestoken. Ik gebruik 
daarvoor een oude keukenhanddoek. Dan kan de nestkast geopend worden op een 
kier en bekeken worden wat de inhoud is. Als er een Steenuil inzit zal deze zich stil 
houden en kan hij er voorzichtig met de hand uitgenomen worden. Als de uil geringd 
is wordt het ringnummer genoteerd, is hij niet geringd wordt er een ring geplaatst. 
Dan wordt de inhoud bekeken. Eieren of jongen? Het aantal eieren of jongen wordt 
genoteerd. Als er jongen zijn wordt de leeftijd ingeschat zodat je weet wanneer je 
moet terug gaan om te ringen. De kast wordt terug gesloten. De prop wordt uit het 
invlieggat genomen en het vrouwtje Steenuil wordt in het invlieggat gestopt. Voor de 
zekerheid houdt men gedurende een minuut een hand voor het invlieggat, maar 
normaal voelt het vrouwtje zich veilig in haar vertrouwde omgeving en zal ze de 
nestkast niet verlaten. 
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De derde week van mei voeren we een tweede controle van de nestkasten uit.

Dan komt men vaak tot de vaststelling dat eieren verlaten zijn of de nestkast leeg is.
Indien de eieren verlaten zijn: het broedend vrouwtje wordt door het mannetje 
voorzien van voedsel tijdens de ganse broedperiode. Als het mannetje er niet meer is
krijgt het vrouwtje geen eten meer en verlaat ze na enkele dagen het legsel.

Indien de nestkast leeg is: dit kan verschillende oorzaken hebben. Men moet kijken
of er geen zeer kleine ei schilfertjes in de nestkom liggen (1 a 2 mm² groot). Indien je 
die aantreft is het een teken dat er jongen geweest zijn. Ze zijn op een natuurlijke 
wijze uit het ei gekropen maar in hun eerste levensdagen gestorven. De eerste week 
is het nog altijd het mannetje die voedsel aan brengt en als deze verongelukt is 
sterven de jongen één voor één. Camerabeelden toonden aan dat ze dan worden 
opgegeten door het vrouwtje. Omgekeerd kan ook: het vrouwtje is gestorven en het 
mannetje is niet capabel om prooien in stukjes te trekken en te verdelen aan de 
jongen. Met sterfte van de jongen tot gevolg die dan opgepeuzeld worden door het 
mannetje.

Vergiftiging kan tot gevolg hebben dat de jongen in hun eerste levensweken 
sterven. Ratten of muizengif die in de maag of het bloed zitten van prooien, en 
gevoederd worden aan de jongen (die veel kleiner en lichter zijn dan jonge ratten of 
volwassen muizen). Ook dan worden de jongen opgegeten door de adulten die toch 
beter resistent zijn tegen vergif.

Treft men half opgegeten jongen aan in de nestkast, dan is dat niet het werk van een
Steenmarter.

Links:  2 half opgegeten jongen.                           Rechts: 1 levend jong en1 jong zonder kop

Wanneer is het dan wel de Steenmarter geweest? Als de eieren half open 
gebeten zijn en de inhoud is leeg. Als er abnormaal veel donsveren in de nestkast 
zijn. Die komt door het gevecht met het vrouwtje dat verrast werd in de nestkast. De 
Steenmarter bijt haar dood en neemt ze mee. Hij komt dan terug om de eieren op te 
eten of om de jongen 1 voor 1 uit de nestkast te halen. Daar bestaan ook 
camerabeelden van.



Dit is het werk van een Steenmarter 

Tekst en foto’s: Philippe Smets

Oproep voor nestkastcontroleurs:
Zijn al je resultaten al ingevoerd op www.uilenrapport.be?
blijf je gegevens ook onder embargo invoeren op www.waarnemingen.be !

Op het einde van het jaar willen we een overzicht hebben van:
– hoeveel nestkasten er hangen in Vlaanderen
– de broedresultaten van Steenuil.

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

Wens je de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Stuur een mail naar steenuilen@natuurpunt.be
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