
Broedresultaten Steenuil 2020 
 

 

Het recordjaar 2019 bij alle muizenjagende roofvogels was een opsteker voor iedereen die zich inzet 

voor deze soorten. Ondanks de zorgwekkende afname van begraasde weiden, het jachtgebied van de 

muizenvangers. Na de vele liters neerslag in februari en maart verzopen de meeste worpen van 

veldmuizen. Ook de alarmerende berichten van jongerensterfte uit de provincie Vlaams-Brabant en de 

fruitstreek Haspengouw door koude nachten, voorspelde niet veel goeds. Van dit laatste hebben we 

alvast in Mandelstreke niets gemerkt. Het afgelopen broedseizoen gaf dan toch weer uitstekende 

reproductiecijfers: met 3 jongen per geslaagd broedgeval, meer dan goed. 

 

Dit jaar lagen er net als verleden jaar 112 kasten te wachten op controle. Door de Corona-crisis werden 

12 kasten niet bezocht en twee kasten werden gevonden bij een omgewaaide boom. Resten 98 kasten 

om de resultaten te berekenen: 

- 44 kasten met 133 jongen : 5 kasten met 1 / 7 met 2 / 18 met 3 / 10 met 4 en 4 met 5 jongen. 

- 9 kasten met slechte eieren. 

- 3 kasten met solitaire vogels en één koppel zonder broedsel. 

- 1 kast met 2 dode jongen. 

 

Dit geeft ons een bezetting van 58 %. Niet slecht, maar hier had ik een hoger cijfer verwacht. Het 

record aantal jongen van verleden jaar (189) zou voor meerdere nieuw bezette kasten zorgen dacht ik. 

Niet dus. Wel zijn er twee kasten na respectievelijk zeven en negen jaar terug bezet met een 

broedgeval. Het is dus opnieuw een goed jaar geworden. 

Na de controle van mijn sector eind mei dacht ik dat we op een heel slecht seizoen afstevenden. Van de 

28 kasten die Koen en ik bezochten vonden we er 7 met eieren, waarbij twee kasten met koude legsels. 

Bij nacontroles van de 5 plaatsen met warme eieren vonden we slechts één  jong dat maar een dag oud 

geworden is. 

Nooit meegemaakt in onze sector dat één vierde van de kasten dit slecht resultaat gaf. Indien in de 

andere sectoren dezelfde hoeveelheid kasten met slechte eieren werden gevonden, zou het een 

rampseizoen worden. Gelukkig werden er maar twee dergelijke kasten extra gevonden, namelijk in 

sector Oost, wat het totaal op negen kasten bracht. Verleden jaar hadden we er maar drie. Het 

gemiddelde van de laatste tien jaar geeft zeven kasten. 

 

Overzicht resultaten van de laatste 10 jaren 

Intussen zijn alle gegevens van de 

inventarisatie 2019 – 2020 ingegeven in 

waarnemingen.be. Een team binnen 

Natuurpunt is de analyses aan het 

doorvoeren die begin oktober klaar 

moeten zijn voor de jaarlijkse 

steenuilencontactdag. Deze vindt plaats 

dit jaar te Lubbeek op 3 oktober, een 

must voor iedere steenuilenmedewerker. 

Meer over de inventarisatieresultaten in 

een knotwilgnummer van volgend jaar. 

 

Met dank aan alle medewerkers, 

Ludo Momerency 

Jaar 

 

Aantal 

gecontroleerde 

kasten 

Aantal 

 bezette 

 kasten 

Gemiddeld 

 aantal jongen 

 per kast 

2011  110 60 % 2,83 

2012 107 60% 2,31 

2013 108 61% 2,42 

2014 109 60% 3,14 

2015 109 54% 2,46 

2016 107 63% 2,93 

2017 105 55% 2,90 

2018 108 64% 2,86 

2019 112 60% 3,31 

2020 98 58% 3.02 


