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Komt de bosuil in Nederland meer voor

dan wij denken?

Door J. van der Ven (R.I.V.O.N.)

Uit de kaart blijkt het voorkomen in Zuid-Limburg, het Gooi, de

Veluweranden en Utrecht. Het grote rivierengebied komt maar ma-

gertjes uit de verf, evenals het duingebied. Brabant, Twente en

onze noordelijke provincies zouden vrijwel geheel zonder bosuilen zijn.
Er zijn voldoende redenen om aan te nemen, dat de bosuil in deze

streken toch wel voorkomt.

Wij zouden willen vernemen of aan de lezers van het Vogeljaar
aanvullende gegevens bekend zijn die betrekking hebben op waar-

nemingen, mogelijke broedgevallen, zekere broedgevallen. Misschien

zijn er ook enkele bijzonderheden bekend. Het is niet de bedoeling een

speciaal bosuilonderzoek te organiseren, maar wel een aantal be-

schikbare gegevens te verzamelen.

Indien u dergelijke gegevens hebt, wilt u die dan zenden aan het

R.I.V.O.N., Soestdijkseweg 33 N., Bilthoven. De resultaten van deze

aanvulling zullen zo spoedig mogelijk, ook in het Vogeljaar, worden

gepubliceerd.
Om het u gemakkelijker te maken de plaatsen waarvan bosuilgegevens
bekend zijn op het gemeentekaartje terug te vinden, volgt hier een

tabel met de gemeenten waaruit broedgevallen bekend zijn.

Tabel I

In verband met het verzamelen van gegevens over de bosuilen voor

een roofvogelboekje van de „Conseil International pour la Préservation

des Oiseaux” (C.I.P.O.) werd op het R.I.V.O.N. nagegaan wat in

de Nederlandse literatuur van deze uil bekend was.

Toen alle gegevens verzameld waren, werd bijgaande verspreidings-
kaart het resultaat. Onmiddellijk vallen de grote bosuilloze streken op:

gebieden waarover niets met zekerheid te zeggen is, als wij alleen van

de litteratuurgegevens uitgaan.

• = regelmatig broedvogel
° = één broedgeval

Provincie:

Friesland

Overijssel
Gelderland

°
— gemeente Heerenveen

•
— gemeente Ambt-Delden

•
— gemeenten Winterswijk, Hummelo en Keppel,

Rheden, Wageningen, Putten, Ermelo, Kerk-

Utrecht

wijk ,

0
— gemeenten Borculo, Epe, Apeldoorn, Harder-

wijk, Arnhem, Groesbeek, Ede

•
— gemeenten Leersum, Benschop, Loosdrecht,

Utrecht, de Bilt, Zeist, Bunnik, Linschoten

° — gemeenten Breukelen, Loenen, Leusden,

Werkhoven
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N.-Holland •

0

gemeenten 's-Graveland, Amsterdam, Velsen

gemeenten Nieuwer-Amstel, Ouder-Amstel.

Muiden, Huizen

Z.-Holland •

o

gemeenten Wassenaar, 's-Gravenhage, Vianen

Sliedrecht, Dordrecht, Alblasserdam

gemeenten Rockanje, Oostvoorne, Delft,

Rotterdam, Rhoon, Lekkerkerk, Dubbeldam

Limburg •

o

gemeenten Tegelen, Haelen, Schinnen, Gulpen

Valkenburg-Houthem, Klimmen

gemeenten Wijnandsrade, Kerkradc


