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jager die prima weet in te spelen op
plaatselijke en veranderende omstandig-
heden. 

De Steenuil heeft een breed voedsel-
spectrum. Regionaal, lokaal en zelfs per

broedpaar kunnen grote verschillen optreden,
afhankelijk van het voorkomen, de bereikbaar-
heid en de diversiteit aan potentiële prooi-
dieren. De Steenuil is een opportunistische

VOEDSEL

Vogels
Vogels staan vooral op het menu in jaren

dat er weinig muizen zijn. De buit bestaat uit
jonge, nog niet vliegvlugge algemene soorten

Volwassen Steenuil met Roodborstje voor de jongen.

als Merels, Spreeuwen en Mussen. Af en
toe bemachtigen ze grotere soorten als
Houtduiven, Grote bonte spechten, Wiele-
walen, Vlaamse gaaien en Eksters. 
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Overige prooien  
Een opportunist als de Steenuil schroomt

niet elk te hanteren prooidier te bemachtigen.
Op het menu staan dan ook slakken, spinnen,
duizendpoten, oorwormen en pissebedden. Ronald van Harxen

Regenwormen  
De Steenuil gaat regelmatig op wormen-

jacht en in muizenarme jaren kunnen regen-
wormen meer dan 50 % van het voedsel uit-
maken. Vooral in neerslagrijke jaren vangen
Steenuilen veel regenwormen.

Amfibieën 
Amfibieën lijken armoedevoedsel te zijn,

maar met name Bruine en Groene kikkers
belanden nog wel eens in een nestkast.
Hagedissen en salamanders zijn ook aange-
troffen. De aantallen zijn nooit groot, al maken
in muizenarme jaren kikkers op sommige
plekken een belangrijk deel uit van het menu.

Zoogdieren  
In muizenrijke jaren vormen Veldmuizen en

Bosmuizen hét stapelvoedsel van de Steenuil.
Ook Rosse woelmuis, Aardmuis en diverse
spitsmuizen worden regelmatig gevangen. Op
de prooilijst staan ook Woelratten, Mollen en
zelfs vleermuizen.

Insecten 
Als we kijken naar het aantal prooien, dan

vormen insecten het belangrijkste voedsel van
de Steenuil. De meeste insecten worden
lopend op de grond gepakt. Loopkevers, mest-
kevers en snuitkevers worden het meest
gevangen. In jaren met veel Meikevers staan
zij ook op het menu.
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