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BRAAKBALLEN UIT HET ECKARTSE BOS

Op 17 januari L993 leidde Yves een excursie naar het Eckartse Bos en de waterzuive-
ring in Eindhoven. Aanwezig waren van JNM afdeling Veldhoven: Frank, Niels,
Martijn en ik, en van VWG de Kempen: Kees, Huub en Bennie. Bij de waterzuive-
ring zagen we L IJsvogel, L Grote Gele Kwik en 2 Tjiftjaft. In het Eckartse Bos

ontdekten we L Valkparkiet en L Halsbandparkiet, alsmede enkele Ransuilen op de

bekende roestplaats. Hier verzamelde ik enkele braakballen ('Eckartse Bos 2'). F,en

eindje verderop, in de buurt van de hondenbaan, vond ik nog een tiental braakballen
('Eckartse Bos 1'). Op deze plek waren op dat moment geen Ransuilen aanwezig.

Thuis heb ik de braakballen uitgeplozen. De inhoud ervan was qua soortensamen-
stelling vrij verrassend, zie tabel.

Uit deze resultaten kunnen geen harde conclusies worden getrokken. Dit komt
doordat de braakballen niet systematisch werden verzameld. Het aantal Ransuilen dat
ze heeft geproduceerd is niet bekend, en evenmin de tijd waarin dit gebeurde. Wel
kunnen we eÍvan uitgaan dat alle braakballen in de winter zijn geproduceerd, omdat

Eckartse
Bos L

Eckartse
Bos 2

soort aantal 7o aantal 7o

Veldmuis 1 2,6 5 9,4

Aardmuis 15 39,5 21 50,9

Veld- of Aardmuis 2 5,3

Ondergrondse Woelmuis 1 2,6

Veldmuis of Onder. Woelmuis 1 i,9

Rosse Woelmuis 5 13,2

Bosmuis 6 15,8 5 9,1

Dwergmuis 4 10.s 7 13.2

Huisspitsmuis 1 1,9

zangvogel spec. 1 r,9

'Vink' 2 3,8

'Ringmus' 3 J,9 1 1,9

mees spec. 2 3,8

'Pimpelmees' 1 2,6

'Staartmees' 1 1,9

totaal 38 1007o 53 1007o
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ze redelijk vers waÍen toen ze op 17 januari werden verzameld. Er kunnen uit
braakballenonderzoek trouwens zowiso nauwelijks harde conclusies worden getrokken.
Er zijn desalniettemin enkele opvallende punten:
- het gÍote aandeel van de Aardmuis in het menu van de Ransuilen uit het

Eckartse Bos, zowel absoluut als relatief ten opzichte van de Veldmuis, die
normaal gesproken toch ook behoorlijk veel wordt gegeten door Ransuilen.

- 5 Rosse Woelmuizen op een totaal van 38 prooidieren is ook vrij veel. Rosse
woelmuizen worden door Ransuilen nauwelijks gegeten.

- een vrij hoog percentage Dnergmuizen. Deze dieren leven echter in de winter
op de grond in plaats van in de begroeiing. Hierdoor zijn ze voor uilen
gemakkelijker te vangen.

- 1 Ondergrondse Woelmuis in een partij van slechts 10 braakballen is een leuke
toevalstreffer. Deze muizesoort is in Brabant niet ongewoon, maaÍ wordt
slechts weinig door uilen gevangen omdat hij voornamelijk ondergronds leeft.

- de schedelresten van vogels konden niet tot op de soort worden gedetermi-
neerd. De meest waarschijnlijke soort is tussen aanhalingstekens vermeld.

Er werden ook nog 3 braakballen van een Steenuil verzameld. Deze werden gevonden
in een holle knotwilg in het agrarische gebied tussen het Eckartse Bos en de Kleine
Dommel. De inhoud bestond uit de resteu van 2 mestkevers, 4 Dwergmuizen en L

Huis- of Bosmuis.
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