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KE M PISCH E BOSU I L- INV E NTAR ISAT I E

1986
1 ) TIiiETDII\iG

fn het voorjaar van 1986 hebben we een Bosuilenpro.'ject gehacl.

iÍet doel was tweërlei. Enerzijds was het de bedoeling om de veronderstelde
uitbreiding van de tsosuil vast te stellen. iiet andere doel was om

de mensen te activeren en in contact te brengen met een j-nteressante

soort. Er is redelijk fanatiek aan gewerkt en de gebieden die niet
of minder goed zijn gedaan zijn tot een minimum beperkt gebleven.
Zeker als rve de grootte van ons vrerkgebied beschouvren en de vrij koud.e,

zeker niet uitnodigende weersomstandigheden die in het begin va.n het
project heerste. Bij de niet geinventariscerde gebieden zitten ook

nog een paar gebieden die niet toegankelijk ztjn.(bv iiindhovense golf).

2 ) ','rERK'I/ïJZE

In de laatste maanden van 1!81 vrerd er rreclamer gemaakt voor het project.
De mansen konden zich i-n rl.ecember van Cat jaar opgeven en aI een

vocrkeur uitspreken voor een bepaald gebied bin::.en het werkgebied..

Vervolgens heb Ík het werkgebied opgedeeld in deelgebieden u"'aarvan

Ík dacht dat de bezoek intensiteit ongeveer even groot was.

De mensen werden zoveel mogelijk in hun opgegeven gebied ingedeeld.
De deelgebiedjes die niet bezet konden vrorden heb ik zelf voor mrn

rekening genomeno

Er werd in januari een Handleiding met een kaart van het deelgebied
uitgereikt.
De mensen konden nu het veld^ in. 0p de ledenvergaderingen urerd steeds
geinformeerd over het verloop van de inventarisatie. Merkte Ík d.at

deze in bepaalde delen niet lekker verliep, ben ik zelf zoveel mogelijk
bijgesprongen. Ook is er nog een excursie georganiseerd in het Leender'-

bos voor mensen die niet bekend yvaren met de soort.(en automatisch

het daaraan verbonden nachtwerk)
0m de uitbreiding vast te stellen werden er ook zoveel mogelijk
oude gegevens verzameld..

Tijdens het project heb ik nog een voorstel naar voren gebracht om

ook de nestplaatsen te gaan localiseren. Dit uras echter te hoog gegrepen.

3) RESUITATEN

3 . 1 )'J!§U!I4!IIJ-1!yI§I4BMII-E-i2eq

À1 snel b1 eek dat de Sosuil binnen ons v.,erkgebied meer voorkwam Can
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tot nu toe bekend was" Bij de inventarisatie werden 64 roepende

uilen vastgesteld. (kaart 1 ) Aangezien er enkele gebieden niet of
minder goed zijn onderzocht, en we aan de hand van uit het onderzoek

naa.r voren gekomen biotoopeisen het gemiste aanta'l roepende Bosuilen

op minimaal 12. (tabel" 1) fn heel het werkgebied kunnen v,'e een

minimum aanhouden :tan 75 tot 8O roepende uilen.

Tabel 1.

I'Jiet onderzochte flebieden VeronderstelCe aantal roepe!!.e uilen
Landgoed rDe Utrecht! Zuid"vest hoek ?

Ifiddelbeers e. o.

Dui-ze1

Einderheide
Bergeykse Barriere
Opperheide

Eindhovense Golf
Visvyvers Vrvraarcl en Valkenhorst

Leenderbos (rond museum)

Eindhoven met noordelijke uitloper

;
0-1
1-2
1

1

2_)
2

1-2
IOTAAI ffi

3.2 ggggyg§-y$i-y998-§9q

Tijdens de avifauna periode in de begin jaren zestig werd de Bosuil

tweemaal binnen ons werkgebled vastgesteld. Tot 1 982 is er toen niet meer

sprake geweest van enige systematische inventarisatie. In aIle jaren

werden er we1 Bosuilen vastgesteld in de bekende / aantrekkelijke
gebieden. Het ene jaar was men wat fanatieker dan het andere. iijaar

echt ver boven de 1O vastgestelde roepende uilen per iaar kwan men

toch niet. Bij de in 1982 gehouden inventarisatie, v{aar echter ook

de bekende gebieden voornamelijk werden bezocht, kwam men op minimaal

34 roepende Bosuilen.
Van de laatste 10 jaren zijn de gegevens per jaar in kaart 6Eebracht

en als aanhangsel achter bijgevoegd.

l'aart 2.

o

llrrrcrlgcvrl 196.1-tg(t 5.
Rrocclplrrts \.()(ir r9(,4.
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4 ) DIS};USSIE

De Bosuil wordt j-n ons v.'erkgebied in de jaren '60 alleen gemeld

uit Ïiaalre (voor 1964) en r/alkensvraard (1964 en 19'c5 ) (van Erve

et al 1967. zíe kaarL 2 overgenomen uit de avifat.lna van lloord-Brabant)
lligenlijk is er dan tot 1 982 niet veel concreets te zeggen over liet
toenemen van de sooï't in het gebied .ran de Kemnen. trr zíin geen in-
ventarisaties gedaan. A11een y;erden er losse l'.'aarnemingen ver:zameld

en dan nog vaak alleen in gbieden Cle bekenci \'/aren of een 3osr:if
vrienCelijk biotoop hadd.en. Dat de soort toenan v,'a,s toch v;e1 ouioeli jr
doordat de 3osuil Tanp;zaam en ha.ast on6;emerkt in steec.s meer gebieden

voorkvlam. In 1982 werd er een inventarisatie gedaan door 'ioin ,te;-nen.

Dexe omvatte echter ook de bekende gebieden. A1 s v,re de grote gebieden

nu eens met elkaar gaan vergelijken d.an zien we dat er in'l 902

22 roepenCe Bosuilen zijn vastgesteld (Heezerbos, Groote heide,

ieenderbos, :iaest, Landgoed tde Utrecht I ) In 19Bb was dit 24.

:lieruit kan men concludereu dat de uitbreiding binnen deze goede

gebieden in 182 al voltooid v'ras, doordat eï' geen opvall ende toename

rneer is geweest in die I ilaar tiid.
tsuiten deze gebieden zien v;e in deze 3 jaren tiid(r83.'84.'8i) ,,t'e1

een duidelijke toename va.n het aanta] gebieden waar de soort t'rerd

vastgesteld. (9 gebj-eden).

Eii de i-nventarÍsatie van 19t6 werrlen nog rneer gebi.eden ontdekt Y/aar

d"e soori voorkomt. Ook weï'den er nu Bosuilen ontdekt in biotopen die

op het eerste gezicnt niet erg geschikt lijken zoals nonotome dennen-

akkers. A1s voorbeeld vril- ik even aanhalen de bosuil die op de Oir-

schoise heide werd ontdekt bij het zoeken naar roofvogelnesten.

)eze bezette een oud i(r'aaiennest in een puur naaldhout stuk.

Dit soort geval)-en duidt toch zeker op een uitbreiding van uit de

zogenaamCe goede gebieden naar de minder goed.e gebieden. Zoal.s daar

de rnonotome naal-dbossen zijn lva.ar dan her en der noéi een rand is.rret
loofhout.(vrnl Berk en Eik)
liet b1-ijft zekey nodig om de tsosuj,l in d.e toekonst te blijven volgen.

Zeker gebiden v;aar de soort nog nlet is vastgesteid worden dan

interessant !

5 ) DXlrKriOoRD

Ik rvít iedereen rlie heeft meegeholpen aan deze inventarisatie via
d.eze ri'eg bedanken. Speciaal Tom voor het terbeschikking stellen
va.n zijnkaart met Bosuilgegevens er op (t/n'BZ). Ook iedereen beCankt

dre oude gegevens heeft opgeduikeld.
Pieter rYouters



-4-

a

o

a a

I

i
a

a

a
{

a
(

a o
aa

a
a

I

aa a
a

a

(

a

a

a a
aa

a
a

I

i

I
lt

É

a
a

a

aa.(
,

a
a

a

(

tr
-)

&
so
o\

o
a3

daoo
ooh0 .i

trtrdOPÉ
oÉo
Éoo.d>o
ÈÉ.a.rt I
ooo
Q!0à0

í



-5-

I

I

,t 
ta a

i

CDN
ol
FE



-6-

I

I

Í

ilrl
'l

llllt:ll
i i il

r
rtlóÉE

I

)
tl
t

I

4/lll


