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vorïnt dan tot aan de Belgische grens de

begrenzing van het werkgebied. Het werk-
gebiecl beslaat een oppervlakte van 886
km'. ( zie figuur l)

De grootste boscomplexen zijn:
o Het Leenderbos met daaraan vast Val-

kenhorst. Valkenswaardse Viwijvers,
Groote Heide en de bossen ten zuiden
l'an Aalst - Waalre.

o Het Malpie complex.
o Boswachterij Hapefi met aangrenzende

gebieden als Ten Vorsel, Peelsche Heide
en Stevensbergen rnet orngeving.

. Landgoed'De Utrecht' met aangrenzend
cle Neterselse Heide en Landschotse
Heide.

o De Oirschotse- en Oostelbeerse Heide
met aangrenzend de Buikheide.

r De Strabrechtse Heide. Hier is nog een

aanzienlijk deel heide rnaar deze wordt
toch omgeven door een band van bos-
sen.

Daarnaast zijn er nog een gÍoot
aantal kleinere tot zeeÍ kleine bospercelen.
Tussen deze bospercelen liggen uitge-
strekte landbouwgebieden. Deze zijn over
het algemeen gesitueerd op de betere gron-
den.

Naast een heleboel kleine dorpen (
< 15.000 inrvoners) liggen er enkele grotere
zoals Valkenswaard - Dommelen, Geldrop
en Veldhoven. Waalan de laatste twee
ei-eenlijk al geen zelfstandig bestaan meer
leiderr daar ze in de praktijk al vast Àtten
aan de enige grote stad binnen het gebied:
Eindhoven.

In cijfers gevat, is ons werkgebied
bij benadering als volgt verdeeld:
o Natuur (bos, heide en water) 35 %
o Landbouwgronden 5l %
o Bebouwing 14 %

-/'/ oh

De Bosuil in de Kempen: van zeldzaam-
heid naar alledaagse soort.
PrrrrR WoureRs

Inleiding
"l l-2-'77 Excursie il(r(tr Hee:erbos

vortuit de jeugdbortd, rrufirtrrlik op de fiets.
Rettsel -+ Hee:erbos t 40 km. L'rer roe-
pende nrunnetjes en firee trotortjes ge-
hoord."

Dit citaat uit mijn eigen aanteken-
boekje zegt genoeg over het voorkomen
van de soorl in die tijd. Het Heezerbos
stond bekend als de plek om Bosuilen te
gaan beluisteren. Het was op dat moment
waarschijnlijk ook de enige plaats. u,aar
zonder het aftlraaieu van een cassetterecor-
der, Bosuilen gehoord konden rl'orden.

"29-01-'96 Inventctrisatie vart Bos-
uilen. Landgoed'De (Jtrecht' - ÍusseÍt
Prins Hendriklaan, Tulder ert prorirrciale
w,eg. Zeer goed, 22 Íerritorict op eett

evoítd."
Dit citaat laat zien dat er tussen de

jaren zeventig en ml een rvereld van ver-
schil zit. Toen ik in I986 r'oor het eerst een

bosuileninventarisatie organiseerde kon ik
niet bevroeden dat we ilog net op tijd u,a-
ren orn de gigantische toename van de

sooft te kunnen volgen. Na de inventarisa-
tie van 1996 had ik het idee dat u'e de
grootste uitbreicling rvel hadden -eehad.
Maar na het voorjaar van 1997 ben ik daar
toch wel enigszirrs over gaan twijfelen.

Gebiedsomschrijving
Het werkgebied van Vogelrverk-

groep De Kernpen strekt zich uit van Reu-
sel - De Mierden in het westen tot aan de

Strabrechtse Heide in het oosten. In het
westen en zuiden wordt het begrensd door
de staatsgrens met België. In het noorden
door het Wilhehninakanaal. In het oosten
loopt de grens via Gerwen, Mierlo achter
de Strabrechtse Heide door naar het zuiden
waar bij de Hugterheide de grens met de
provincie Limburg wordt opgezocht. Deze

cle lllottyeLluuy.ter 2-a no.2 íI99-)
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Methode
De methode heeft ten opzichte van

de twee voorafgaande inventarisaties
(Wouters 1987 en 1992) geen wijzigingen
ondergaan. Wel heb ik nu, meer dan anders,
getracht het hele w'erkgebied geiïrventari-
seerd te krijgen. Daarom zijn lVN-vereni-
gingen binnen ons werkgebied en KNNV-
Eindhoven benaderd om aan deze
inventarisatie mee te helpen. Dit heeft ertoe
geleid dat nu 819t, van het rverkgebied
werd geinventariseerd.

In november werd een avond belegd
voor de (nieuwe) deelnemers. Deze avond
is speciaal gebruikt om de mensen zoveel
rnogelijk de fijne kneepjes van het inventa-
riseren van Bosuilen bij te brerrgen. Zaken
die niet in de boeker staar, maar door veld-
ervaring zijn opgedaan, konden toen over-
gebracht worden. Ook rverd er nog eens op
gehamerd dat het zéér belangrijk u'as. het
aangenomen gebied helemaal te onderzoe-
ken. Uit de vorige inventarisaties n,as na-
melijk al naar voren gekomen dat de soort
zich overal vestigt. Niet alleen de mooie en

grote bossen blijken geschikt. rnaar ook
saaie naaldhoutakkers en kleine bosies in
het agrarische land.

Iedereen was verplicht om met \ e1'-

sterkt geluid te inventadselen. Dit -seeft
enige uniformiteit en het resultaat is ook
stukken beter. Naast een handleiding kle-
gen de irrventadseerders ook kaarten lnet
daarop de gegevens var 1986 en 1991.
Bosuilen àjn over het algemeen zeer
standvastig zodat het bezoeken van eerder
opgespoorde territoria al snel tot het eerste
succes kan leideri.

Van een drietal gebieden zijn voor
een deel gegevens gebruikt uit 1995. Na-
melijk van Boswachterij Hapert (Vogel
1995). van het Domrneldal teu oostell van
Eindhoven (Provincie Noord Brabant in
archief VWG de Kempen) en twee territo-
ria ten westen van Eindhoven. Het leek rnij
in het kader van dit onderzoek en gezien de

standvastigheid van de soort niet nodig om
gebieden die in I995 goed zijn geinventari-
seerd in 1996 nog eens te doen. Als er ge-
noeg inventariseerders geweest zouden zijn

cle lJlortyre í,luttwie:r 23 no.) ll99-t

was het natuurlijk mogelijk gelveest maar
helaas is daar altijd een tekofi aan.

De gehanteerde criteria njn zrjn
eenvoudig. Een gebied diende minimaal
éénmaal te worden bezocht. Maar liefst
tweemaal. Alle roepende uilen. manletjes
en vrouwtjes, werden op kaart ingetekend
en telden als territoriurn. Bij rneerdere be-
zoeken Àjn de gegevens volgens SOVON
riclrtlijnen (Van Dijk 1996) uitgewerkt. Al-
leen varr de datumgrenzen is afgeweken.
Die zijn gesteld van oktober tot en met
aprii. met een voorkeursperiode van eind
december tot en rlet Èbruari.

Resultaten 1996
Er is no-e nooit zo'n groot gedeelte

vau het u,erkgebied op Bosuilen geiirventa-
riseerd (zie figuur 7). narnelijk 819ó van de

opperr'lakte. Van het geinventariseerde
gebied is de lielft éénrnaal bezocht, de an-

dere helft is nree of meennalen onderzocht
De belangrijkste bosgebieden die

rriet zijn bezocht zijn enkele gesloten land-
soederen (Wellenseind. De Wielewaal) en

de l\{olenheide, Geeneindse Heide tussen
Nuenen en Stiphout eu De Heide ten wes-
te1l \ arl Maarheeze. Verder is de aaneeuge-
sloten bebouu,ing in zijn geheel aangemerkt
als gebied wat niet geihventariseerd is. Dit
onrclat verschillende waamemers hebben
aangegeven dat nj de bebouwde kom heb-
ben -ueureden. Zeker voor de stad Eindho-
ven met zijn grote parken is dat een gemis.
Het is bekerd van andere steden dat daar irr
de parken Bosuilen voorkomen, dus
\\ aarorn niet in Eindhoven.

In totaal zijn er tijdens de inventari-
satie van 1996 336 tenitoria vastgesteld.
Tevens zijn er 31 tenitoria meegerekend
die al in 1995 zijn vastgesteld tijdens een

drietal onderzoeken. Zodat we op een to-
taal van 367 territoria uitkomen. (Zie figuur
3)

Oni tot een totaalschatting voor
heel het onderzochte gebied te komen, heb
ik geprobeerd voor elk gebied een raming
te maken van het gemiste aanÍal territoria.
Hierbij heb ik me vooral laten leiden door
het niet vaststellen van de soort in stukken
waar men dit op grond van grootte en of
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Voor de grote aaneengesloten bos-
gebieden kan men een dichtheid aanhouden
die tussen de 1,5 - 2 tenitoria per 100 ha

bos moet uit komen. Voor de kleinere ge-

biederr (rond 500 ha) zien we een dichtheid
die iets boven één tenitorium per 100 ha

schommelt. Somerse Heide en Bultven lij-
ken nu iets achter te blijven, maar als hier
een territorium gemist is, zit de dichtheid
weer op hetzelfcle niveau als in de andere
gebieden. In de andere gebieden vindt nog
steeds een kleine tot grotere toename
plaats.

Voor de gebieden die voomamelijk
bestaan uit looflrout Àen we een heel ver-
schillend beeld. Landgoed De Baest biijft
stabiel ten opzichte van [991. De Kasteel-
bossen in Heeze laten een afiranre zieu rnet
50oo. Dit gebied rvaar al heel lang Bosuilen
zitten (zie lnJeiding) lijkt toch niet verail-
derd ten opzichte r,an 1991. Mogelijk zitten
er rïreer rnaar zijn ze et niet uitgekomer
rlet de inr entarisatie. Toch is dit niet aan-

nemelijk. T*'ee onaftan-trielijk van elkaar
opererende inventadseerders hebben er ua-

rnelijk allebei slechts 2 territoria uitgehaald!
Ook Knegsel-zuid lijkt ver terug te

zijn gevallen. In l99l verbaasde dit gebied
rlog met 8 tenitoria. Nu zijn dat er 4. Maar
als w.e verder kijken dan kwamen er in
1991 in de directe omgeving van Knegsel-
dorp geen andere Bosuilen voor. In 1996
u'as dit rvel het geval zodat het totaal aantal
territoria roncl Knegsel weer op 8 uitkomt.

Tabel l: Dichtheid van de Bosuil (tenitoria) in enliele gebieden binnerr de Kempen. Vergelij-
kingvan dejaren l99l en 1996.

.41-

samenstelling van het bos toch zou kumen
verwachten. Zo kom ik op een totaal dat
ligt tussen de 425 en 500 territoria.

Dichtheden in verschillende gebieden.
Evenals voor de irn entarisatie van

1991 wil ik voor een aantal gebieden de

dichtheden geve1l. Hiewoor heb ik dezelfde
gebieden genomen als in 1991 zodat er een

vergelijking gemaakt kan worden. (Tabel 1)

Voor de grote bosgebieden (> 1000

ha) kan rnen stellen dat de grootste toe-
name al voor l99l heeft plaats gevonden.
Het aantal territoria in het Leenderbos is
zelfs gelijk gebleven. In Bosr.vachterij Ha-
pefi is het aantal territoria nog u'el toe-qe-

rlornerl. In 1997 zagen u.e hier nog dat het
aantal tenitoria per 100 ha u,at achter bleef
ten opzichte van de andere grote 

-eebieden.
Dit is nu gelijk getrokken. Ook r oor Land-
goed 'De Utrecht' zien u,e nos een toe-
name. In en rond de Her-t-eang eelr aan\\'as

van 3 territoria de rest is diffuus or er het
gebied verspreid. De Oostelbeerse en

Straatse Heide blijft wat achter bij de rest
van de grote gebieden. Er heeft de laatste
vijf jaren wel bijna een r,erdubbelin-s plaats
gevonden lnaar een topgebied is het njet.
Mogeli.jk is dit te verklaren doordat het
gebied voor een gedeelte uit rnilitaile zand-
verstuivingen bestaat en er in het noordoos-
ten veel kaalkappen met jonge aanplant
aanwezig zijrr.

Gebied
Oppervlakte

bos
Territoria
irt l99l

Dichtheid
per 100 lrt

Territoria
irt I996

Dichtheid
per 100 ha

Landsoed De Utrecht I 800 ha 31 t.72 38 2.tt
Boswachterii Hapert 1550 ha 18 l. 16 29 1.87

Leenderbos 1 100 ha 19 t.72 19 t.72
Straatse en Oostelbeerse Heide 1000 ha 7 0.70 t2 1.20

Buikheide en Halfiriil 600 ha 5 0 9l 8 I.JJ

Somerensche Heide en Bultven 400 ha 5 1.25 4 1.00

Ten Vorsel 380 ha 4 1.05 5 1.3 1

De Baest (ten zuiden v. kanaal) 275ha 7 2.54 7 2.54
Kasteelbossen Heeze 80 ha 4 5.00 2 2.50
Knegsel zuid 275 ha 8 2.90 4 t.45

de Blauwe Klauwier 23 no.2 (1997)
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Stand van zaken na drie inventarisaties
In het verslag over de inventarisatie

van 1986 (Wouters 1987) heb ik al het een

en ander gesclreven over de ontwikkeling
van de Bosuilenpopulatie binnen het werk-
gebied van VIVG De Kempen. Na drie in-
ventarisaties over een periode van tien jaar,
wil ik deze ontwikkeling nogmaals Íoelich-
ten, met wat hieurve' oude gegevens e1r een

heleboel extra vergaarde kennis.

Verandering van het Kernpisch landschap
Zijn naarn zegt het eigenlijk al. De

Bosuil is een typische bosbenoner. En bos
is iets wat heel lang schaars is gen-eest in
de Kempen. In de figuren 2 en I u'ordt de

hoeveelheid bos gegeverl \'oor omstreeks
1840 lesp. 1990. ln de vorjge eeuu vonden
we hier en daal wel wat bos. onder ancleren

nabij landgoederen, lnaar \;oor de verdere
rest was er niets. Het Kempische landschap
kenmerkte zich heel lang door zijn open-
heid. Grote oppervlakte heide. beekdalen
met gerieflroutbosjes er1 nlaar heel *einig
opstanden die het predikaat bos verdienen.

Hier kwam veranderin-u in toen in
het begin van deze eeu*' de heide rnassaal
opgeplant werd met Gror e Den. Eerst
rverd clit hout nog voomarnelijk als mijn-
hout gebruikt en *,as de otÍoop tijd van de

aanplant vrij kort. Toen het hout hien'oor
niet meer nodig was kregen de bossen de

kans uit te groeien tot opstanden die
meestal na 40 tot 60 jaar rvorden gekapt.
Er werden ook rneer verschillende sooften
geiirtroduceerd.

Een nieurve ontwikkeling h de
laatste tientallen jaren is het recreatief ge-
bruik r,'an onze bossen. Dit heeft ook een
gunstige invloed op de omlooptijd van de
opstanden en de diversiteit van de aanplant.

Deze veranderingen van het land-
schap kan men niet los zien van de opkomst
van de Bosuil (en andere bosbewoners) in
het Kempische land.

Stand tot 1975
De eerste waamemingen van Bosui-

len die ik boven water heb kunnen krijgen,
zijn aantekeningeu uit het logboek van de
Dhr. P.B. Jansen. (Via W. Veenhuizen)

de IJlatnre j.lutr:rier 2-1 no.2 í199-t

Hierin worden Bosuilen genoemd voor de
gebieden Valkenhorst en Stadswandelpark
Eindhoven in de periode eind jaren twintig
begm jaren dertig. Dit zijn dan ook twee
plaatsen waaÍ in die tijd al bos van beteke-
1i5 nfllvvszig was.

Een hele tijd Àjn er dan geen waar-
nemingen wat natuurlijk niet vreemd is daar
het aantal vogelaars per 100 ha in de Kem-
pen in deze periode wel eÍgens dicht bij de
0 gelegen zal hebben. De eerstvolgende
waarreming stamt uit 1950. Meerdere ma-
len werd er toeil een Bosuil waargenomen
op de Landschotse Heide. (J. Eygenraam,
rrBoN)

Daarna weeÍ een tijd niets totdat de
periode van de Avifauna van Noord Bra-
bant aanbreekt. Hierin worden voor ons
werkgebied twee gemeenten genoemd
waarin elk éen broedgeval werd geconsta-
teerd. Valkenswaard met een broedgeval in
1964 et Waalre met een broedgeval van
vooÍ 1964. Helaas wordt voor dit broedge-
val niet het juiste jaar gegeven. Maar ook
de volledigheid laat nog te wensen over.
Dit heeft alles te maken met het aantal vo-
gelaars van dat moment en het ontbreken
van een overkoepelende organisatie. Dit
komt nog eens duidelijk naar voÍen in een

boekje oveÍ Landgoed De Utrecht uit
1966(?). Hierin publiceeÍ Ad Wittgen een
lijst met broedvogels over de periode 1955-
1964. De Bosuil staat daarin vernoemd. Dit
gegeven is echter niet terug te vinden in de
Brabantse Avifauna. De Bosuil bleef tot
aan het midden van de jaren zeventig een

zeldzame broedvogel op Landgoed 'De
Utrecht' (mondelinge mededeling A. Witt-
gen.)

Daar de Bosuil een echte standvogel
is kunnen we alle tot dan toe bekende terri-
toria optellen. We komen zo tot een aantal
territoria van minimaal 17 m L975.

Stand 1975 - 1985
ln deze periode neemt de stand van

de Bosuil een eerste vlucht. Van de mini-
maal 17 bekende territoria n 1975 neemt
het aantal toe tot een gecumuleerd totaal
van 69 in 1985.
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Naast het toenemen van de Bosuil
hebben ook de groei van het aantal voge-
laars en de inventafisatie in 1982 van Tom
Heijnen een grote invloed op dit getal. Tom
heeft toen de eerste, beperkte bosuiienin-
ventarisatie uitgevoerd. (Zie figuur 6) Htj
heeft een aantal geschikt lijkende bosge-
bieden onderzocht. Dit leverde samerl met
eukele losse waamemingen een totaal van
36 territoria op. Dat is het hoogste aantal
territoria wat in een jaar werd vastgesteld
vóór de inventarisatie van 1986.

Ook het aantal rvaatnemingen per
jaar loopt gedurende deze periode enigszins
op (zie Grafiek 1). Let wel, dit zijn. rnet

uitzondering van 1982, allemaal losse

waamemingen, wat natuurlijk ook al een

aanwijzing is dat de sootl het birrnett ons

werkgebied goed begon te doen.

Stand 1986 -1996
Toen in 1986 de eerste bosuilenin-

ventarisatie nieuwe stijl r.i'erd uitgevoerd.
had ik eÍ nog geen idee van dat ue midden
ifl de stonnachtige ontuikkeling \ an de

sooft zaten. De Bosuil uerd toen uitgeko-
zen omdat hij 

",r: 
gernakkelijk is te inven-

tariseren en omdat er duidelijke aanwijzin-
gen waren dat hij Àch aan het uitbreiden
was. De inventadsatie in 1986 leverde 7l
territoria op. (Zie figuur 5) Helaas zijn toen
maar een beperkt aantal gebieden onder-
zocht: alleen de grotere en de interessantst
lijkende gebieden. (Voor de onderzochte
oppervlakten zie bijlage 1a) Maar toch was
iedereen tevreden over de inventarisatie. En
er werd dan ook besloten cleze elke 5 jaar
te herhalen.

In l99l werd er weer een inventari-
satie gehouden. Het was in de tussenlig-
gelde jaren duidelijk geworden dat de

sooft het uiet zo nauw meer naln rnet zijn
biotoop. Van een keuze voor ouder bos en

dan no-e liefst loofbos met holle bomen,
nas de Bosuil in cle Kempen overgegaan op
'bos'.Elke soorl bos is goecl. Zijn er geen

holle bonren dan is een oud kraaiennest of
een koniinenhol ook -uoed genoeg.

Daarom u-erd er toen voor het eerst
in de handleidin_s op aangedrongen, orn niet
alleen de -erotere en interessantere bosge-
bieden te onderzoeken. Ook de kleinere
gebieden en de naaldhoutakliers moesten

Grafiek 1: Territoriale Bosuilen per jaar tot en met 1985, voomamelijk gebaseerd op losse
vTnnmgmingen.

í979

Jaar

tot 1975 1976 1977 1978
í975

de Blauy,e Klaut,rer 2-i rut.2 ( 199-)
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geinventadseerd worden. Want de soort
breidde àch zo sterk uit dat ook deze
'mindere' biotoperr bezet werden. In totaal
werden er in l99l 182 territoda vastge-
steld. (Zie figuur 4) Dit was een overweldi-
gend en toen niet verwacht resultaat.

Om de toename nog duidelijker te
maken wat cijfers. 285 km: werd er zowel
in 1986 als in l99l geiitventariseerd. In dit
gebied werden er in 1986 57 tenitoria
vastgesteld teger I I I tenitoria iri 1991.

bijna een verdubbeling. Deze stijging toont
de enorme toename in de grotere. 'geschik-
tere' bosgebieden, want alleeri die zijn in
I 986 geihventariseerd.

In 1996 is de meest complete ilven-
tarisatie uitgevoerd. Ook nu is er bij de in-
ventariseerders op aangedron,uen om echt
het hele gebied te inventariseren. Want eerr

soort clie zich zo sterk uitbreidt- zal ook
steeds meer zijn gl'euzeu gaau r erleggen als

het om zijn (broed)biotoop gaat. Er uerclen
maar liefst 367 territoda vast_eesteld. ri.at
ook nu toch u,el iets boven de renrachtifls
lag.

In 1996 werd 530 lun: -ueulentad-
seerd die ook in 1991 u'as gedaan. Daar
werden in l99l 17I tenitoria rastgesteld
tegen 268 in 1996, rlog eell toename \an
ruirn 50%. Deze laatste cijfers zessen het
meest over de toeuanre die de soofi door
heeft gemaakt in het totale gebied. hr beide
jaren zijn narnelijk ook de rnarsinale bioto-
pen meegerlomerl in de iuventarisatie. En
hier heeft de uitbreidins nu ook plaats ge-
vonden (r,'ergelijk figuur 3 rlet fi_uuur -1).

We zien dan ook dat in 1996 de dichtheid
in de grotere boscomplexen nog \\'at groter
wordt, maar dat ook de rvitte r4ekken op-
gevuld rvorden.. De Bosuil is nu de kleine
bosjes in het agrarische landschap aan het
bezetten. Mogelijk dat hij evenals in andere
delen van Nederland solitaire broedbomen
of boeren schuren gaat koloniseren.

De ontwikkeling samengevat
Het resultaat van de drie grote in-

veutadsaties laat een toenemende dichtheid
van de Bosuil in de Kernpen zien. In tien
jaar is deze met L50% toegenomen tot on-
geveer 0.5 paar per 100 ha. De hoge dicht-

tle' IJlutort Alcrtttltcl -?-i rut.2 t 199 -)

heid van 1982, toen alleen min of meer op-
timaal gebied is bezocht, wordt (nog) niet
gehaald (Grafiek 2).

Grafiek 2: Dichtheid van de Bosuil in de
verschillende inventarisatiejaren, uitgedrukt
alshet aantalvastgestelde territoria per 100
ha. geinventariseerd gebied.
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Door de verschillen in geinventari-
seerde oppen'lakte en biotopen tussen de

iaren. is een vergelijking van de dichtheden
zoals in Grafiek 2 niet helemaal representa
tief Beter is het om een index te bereke-
nen. uit de ontwikkeling van de stand in het
gebied \\'at bij twee opeenvolgende inven
tarisaties is onderzocht. Dus het gebied wat

Grafiek 3: Indexverloop van de Bosuil in
de Kempen van 1982 tot en met 1996
( 199 l: 100) Logaritrnische schaal op y-as!
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zowel in 1982 als 1986 is gedaan levert een

bepaalde toename, net als het gebied rvat
zowel in 1986 als in 1991 is bezochÍ. eÍ72.

Het verloop vail deze index (Grafiek 3)
veftoont de grootste toename tussen 1986

en 1991, maar ook nog een behoorlijke
stijging in 1996 Het hjkt erop dat de

populatiegroei nog tiet is afgelopen.

\tat is de rnogelijke oorzaak voor deze

uitbreiding ?

Hadden rve dit precies willen wetelt,
dan zou er naast het vaststellen van de

temitoria ook onderzoek op de broedplaat-
sen (plaats en reproductie) en de voedselsi-
tuatie in diverse gebieden hebben lnoeten
plaatsvinden. Dit zijn narnelijk twee be-

langrijke factoren die de omvallg van een

populatie kunnen bepalen.
Dat onderzoek is echter niet ge-

beurd. Het vaststellen van een territotium is
eenvoudig. het vinden van een nest en het

vaststellen van het menu daarentegen niet.
Toch wil ik een hypothese opstellen over
de toename van de soort.

De Bosuil stond bekend als een

soorl die zich voontarnelijk ophield in de

'betere' bossen, ouder en voorzierl van ge-

noeg holerl \\,aar in gebroed kan wordett
(Moo-v 1983). Daar het areaal 'betet' bos in
ons werkgebiecl te r.'emaarlozen is. zou de

sool-t uog steeds een vtij zeldzarne r,er-
schijning rnoeten zijn. Uit de inventarisaties
zoals deze zijn gehouden blijkt het tegen-
deel. Dus moet de verklaring lien oor el-
ders liggen. Mijrrs inzien heeft de voedselsi-
tuatie in onze bossen niet echt een irtvloed
gehad op de toerlame van de soofi. De
Bosuil is een opportunist als het over zijn
eten -qaat. Als echte bosvogel zal hij zijn
prooien in een besloten landschap zoeken.
Hij jaagt dan ook rveinig in het open agrati-
sche landschap. Zijt illeilu bestaat eigenlijk
uit alles rvat hij tegen kornt en te pakken
kan krijgen. Vau kevers. rnuizen tot grotere
vogels en zoogdieren als Holenduiven en

Eekhoorls. De voedselsituatie zal alleen
mee gaan spelen bij een maximale bezetting
en zal dan verantwoordeliik zijn voor de

fluktuaties irr de verschillende jaren.

d(. lJiLilt\re: ]:lat)rtL,t 2-; no.) {li)')-)

Hij is echter niet alleen eer oppor-
tunist als het over zijn eten gaat maar dit
geldt nog veel meer als het over àjo
broedplaats gaat. Als hij het alleen zou
moeten hebben van glote holen die door
inrotting ontstaan of door de holen die

Zwarte Spechten maken dan rvas het aan-

bod te klein orn zo'n uitbreiding te verkla-
ren. Daarom is het duidelijk dat de soorl
zich heeft aangepast aan zijn \\oonomge-
ving. Zoals al eercler genoetnd is er meer

bos gekomen (erg belan-erijk natuurlijk) en

is de gemiddelde leeftijd r an dat bos ook
sterk toegeromerl. Maar zonder fleribiliteit
bij het kiezerr van de broedplaats. zotl zo'Il

holen-arm bos als de Kernpische bossen

zijn, voor de Bosuil nog niet r eel opleve-
ren. Dat is dan ook volgens ntij de Íerke
kant van de Bosuil geweest in de laatste

tientallen jaren. Niet meer kritisch zijn als

het over broedplaatsen gaat.

Ik heb in geen enkel jaar gericht
naar nesten gezocht, maar in de loop der
jaren vind je toch her en der u'el eens een

nest of hoor je via via clat er er-qens een

Bosuil heeft gebroed. Tijdetrs de inr etrtad-
satie van 1986 werd er al een Bosuil ge-

rneld die in een oud kraaiennest broedde.
Later njn er nog meer Bosuilen broedend
op een open nest gevonden. Ook Invarnen
rneldingen binnen van Bosuilen die in ko-
nijnenpijpen hun broedsel groot brachten.
En uiteraard die in natuurlijke holen.

spechtenholen of in nestkasten broedden.
Bovendien was er een broedpo-ein-s in een

schoorsteen en ook in een gesloten lioogzit.
f)at de Bosuil toch graa-u in holtes

broedt. blijkt wel uit het feit dat als men

een nestkast in een bosgebied ophan-ut.

deze vrijwel meteen u ordt gekoloniseerd.
Dit is ook een aannijzing dat er te rveirrig
goede holtes beschikbaar zijn. Maar dat is
voor de soort geeil beletsel gebleken om
zich gigantisch uit te breiden. Het creatief
zijn in het vinden van een broedplaats heeft
de Bostril in ieder -ueval geen windeieren
gelegd.
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Nawoord
Een verslag zo laaÍ uitbrengen heeft

naast een heleboel nadelen ook nog rvel een

voordeel. Een daarvan is, dat er over het
broedseizoen '97 al weer cijfers beschik-
baar zijn. Toen ik de resultatell vall '96 on-
der ogen kreeg clacht ik dat we de grootste
uitbreiding wel achter de rug hadden. Maar
bij inventarisatie van een drietal gebieden
(Buikheide, Peelsche Heide, beide bosge-
bied en Reusel-west. kleine bospercelen in
agrarisch landschap) blijkt dat de soort toch
nog sterk toerleemt. Bij de kleine percelen
bos in het agrarisch landschap lag dit geheel
in de lijn der verwachtingen. Maar voor de

middelgrote bossen als Buikheicle en

Peelsche Heide had ik niet zo'n toenarne. =
50% in 7 jaar, verwacht. Mogelijk is dit
nog een gevolg van het goede muizen jaar
1996 en dus eer natuurlijke fluctuatie.
Maar misschien is het ook blijvend en kun-
nen we zeggen dat voor bos. on-eeacht de

grootte, een gemiddelde van 2 territoria
10Oha aangehouden kan rvorden.

Eigenlijk is dit alleen vast te stellen
door over een aantal jareu gervooll \\eer
een bosuilen-inventarisatie te houden. maar
dan njn we zeker al in de volgende eeu*
aanbeland!

I)ankwoord
Een inventarisatie vall zo'll _sroot

gebied is natuurlijk niet alleen te doerr. Zo-
als gebleken is, zelfs nog niet voor één

werkgroep. Daarom wil ik iedereen die op
enigerlei wijze heeft rneegeholpen aan deze
inventarisatie bedanken voor hun hulp.

Speciaal echter Torn Heijrren die in
tret verleden al zijn archief heeft opeuge-
steld voor oude waamemingen en die de

fantastische kaarten bij dit verslag heeft
gemaakt.
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BuuRce 1: Dr INVENTARTSATTES tN cIJFERS GEVANGEN.

a) Hoeveelheid onderzocht gebied in de diverse jaren.

1982 - 27.5 kfr (Baest. Tulder, Houtvesterij De Utrecht. De Hertgang, Meelakkers. Ten

Vorsel. Grote Cirkel e.o.. De Pan. Leenderbos)
1986-31lkm':
1991 - 538 krn:
1996 - 761ktr (Alle bebouwing is hier beschouwd als niet geihventariseerd. [n de jaren '86 en

'91 Àjn alleen Eindhoven. Veldhoven en Valkensrvaard/Dommelen beschouwd als niet gein-

ventadseerd. Dus het rverkelijke aantal krn' zal iets lager uitvallen voor die jaren. )

b) Aantal territoria in de onderzochte gebieden voor de jaren 1986,,1991 en1996 in
vergelijking met het aantal bekende territoria in deze gebieden tot en met 1985.

1986 7l terr. Totaal 1985 58 terr.

l99l l8l ten'. Totaal 1985 65 terr.

t996 367 telr. Totaal 198-5 66 ter.

c) Vergelijking van het aantal territoria in gebieden die zowel in 1982 als in de jaren
19861 1991 en 1996zijn onderzocht.

onderzochte opper-
vlakte in beide iaren lAAt

aantai
territoria lAAt

aanttl
territoria

24 krn': t982 29 I 986 3l
27 km2 t982 29 199 I 48

27.5 lrtÍ 1982 3t t996 58

d) Vergelijking van het aantal territoria in gebieden die zowel in 1986 als in de jaren
1991 en 1996zijn onderzocht.

onderzochte opper-
vlakte in beide iaren iaar

aantal

tenitoria iaar
aantal

territoria
285 krnz 1986 57 t99t ll r

288 krn: 1986 68 1996 182

e) Vergelijking van het aantal territoria in gebieden die zowel in 1991 als in 1996 zl;jn
onderzocht.

onderzochte oppel'-
vlakte in beide jaren iaar

aantal
tenitoria iaar

aantal
temitoria

530 km? 199 I t7l 1996 268
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