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Op weg naar het eerste doel

Het Europeen Ornithological Atlas Committee (EOAC) is de overkoepelendeorganisatie die het

uitvoeren van ornithologische atlasprojecten in Europa begeleidt. Haar doelstelling is om alle

Europese landen voor het atlaswerk te interesseren en erbij te betrekken. Zij doet dit door

contacten te leggen met geïnteresseerdepersonen of instanties in deze landen.

Momenteel is het EOAC bij haar streven zover gevorderd dat, voorlopig met uitzondering van

Albanië, Griekenland en Rusland, alle Europese landen hun medewerking hebben toegezegd.

Deze medewerking heeft betrekking op het eerste grote, internationaal opgezette project van

het EOAC, namelijk het Europese Atlasproject voor Broedvogels, waarvoor het veldonderzoek

in 1985 van start zal gaan en dat 4 jaren zal duren. Er wordt naar gestreefd om in deze periode

geheel Europa op basis van 50 x 50 km eenheden te onderzoeken.

Wanneer wij bedenken dat Rusland bijna de helft van Europa beslaat, zal duidelijkzijn hoe be-

langrijk het is om ook dit land in het onderzoek te betrekken. Het EOAC stelt dan ook alles in

het werk om interesse te kweken bij de nog ontbrekende landen.

Wat is er tot op heden gedaan

Een groot aantal landen heeft vooruitlopend

op het geplande Europese Atlasproject voor

Broedvogels al een eigen broedvogelproject

georganiseerd om de mogelijkheden van een

dergelijk onderzoek in eigen land na te gaan.

Inmiddels zijn er reeds 9 landen die hun pro-

ject hebben afgesloten. Zes ervan (Denemar-

ken, Groot-Brittannië, Frankrijk, Nederland,

West-Duitsland en Zwitserland) hebben hun

broedvogelatlas gepubliceerd, terwijl de

overige 3 (België, Finland en Tsjechoslowa-

kije) druk bezig zijn hun gegevens uit te wer-

ken. België zal de broedvogelatlas waar-

schijnlijk in 1981 of 1982 uitgeven.
In Bulgarije, Estland, Hongarije, Italië, Joe-

goslavië, Luxemburg, Noorwegen, Polen, Por-

tugal, Spanje, Turkije en Zweden is men

momenteel bezig met veldonderzoek. Ook

Ijsland zal binnenkort beginnen. Zelfs West--

Duitsland dat al een atlas heeft gemaakt van

de verspreiding van de in de periode 1973-75

voorkomende broedvogels op een 50 x 50 km

schaal, heeft dit jaar (1980) een éénjarig

broedvogelproject uitgevoerd; nu op basis

van 25 x 25 km blokken.

De niet genoemde landen zullen waarschijn-

lijk tot 1985 wachten om dan in het kader van

het Europese Atlasproject voor Broedvogels

hun onderzoek te gaan beginnen.

Voor het EOAC is het zeer waardevol dat ver-

schillende landen vóór de aanvang van het

Europese project al een eigen broedvogelon-

derzoek hebben uitgevoerd. Men heeft de no-

dige ervaring op kunnen doen en een indruk

gekregen van de problemen die zich zoal

voordoen.

Enkele vertegenwoordigers uit landen waar

men op dit moment bezig is met het veldwerk,

benadrukten tijdens de conferentie nog eens

hun moeilijkheden. Voor vrijwel alle groteen

dunbevolkte landen is een tekort aan deskun-

dige veldwaarnemers het meest nijpend. Fin-

land bevestigt echter dat er ook uitzonde-

ringen op deze regel bestaan. In dat land is

het namelijk gelukt om 89% van alle 10 x 10

km blokken te onderzoeken. Wanneer wij be-

denken dat Zweden een dergelijk resultaat

slechts met veel moeite in het relatief dicht

bevolkte zuidelijk deel van het land bereiken

kan, blijkt wat voor een prestatie Finland ge-

leverd heeft. In Zuideuropese landen ontbre-

ken amateur veldornithologen vaak geheel.

Een tekenend voorbeeld is Joegoslavië, waar

men zelfs genoodzaakt was om jonge en-

thousiaste mensen speciaal voor dit doel op

te leiden, aangezien de aanwezige vogelken-

nis zich beperkte tot soorten met waarde voor

consumptieen volière.

Niet zonder reden doen dergelijke landen dan

ook steeds weer een beroep op vogelende va-

cantiegangers.

Vervolgprojecten

Een aantal landen is door het succes van hun

broedvogelproject gestimuleerdom het atlas-

werk uit te breiden. Na het karteren van de

Van 24 tot 28 september 1979 werd in Göttingen (Bondsrepubliek West-Duitsland) een con-

ferentie georganiseerd door het Internationaal Bird Census Committee, een organisatie die

zich bezighoudt met de problematiek rond het inventariseren van vogels. Eén dag tijdens deze

conferentie was gewijd aan de atlasprojecten. In het nu volgende zullen we wat nader ingaan

op de vorderingen in het atlasonderzoek in Europa.
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verspreiding van de broedvogels vindt het

merendeel een onderzoek naar de versprei-

ding van de vogels buiten het broedseizoen

een logisch vervolg.
Nederland is inmiddels twee jaar bezig met

het veldwerk voor het zeer arbeidsintensieve

en gedetailleerde Atlasproject voor Winter-

en Trekvogels. Ons kleine landoppervlak en

grote aantal, vrij regelmatig verspreid wonen-

de vogelaars maken een dergelijk project

voor Nederland wel haalbaar, echter op een

enkele uitzondering na voor de overige Euro-

pese landen niet. De belangstelling van de

buitenlandse afgevaardigden voor ons Atlas-

project voor Winter- en Trekvogels was er

echter niet minder om.

Frankrijk is reeds in de winter 1977/78 begon-

nen met een wintervogelproject dat wat een-

voudiger van opzet is. In drie tot vier opeen-

volgende winters bestudeert men daar de ver-

spreiding van alle voorkomende vogels in de

maanden december, januari en februari. Net

als bij het Nederlandse project beperken de

Fransen zich tot het registreren van de aan-

of afwezigheid van soorten, waarbij eventueel

een aantalsschatting gemaakt kan worden,

aantalsschatting gemaakt kan worden.

Groot-Brittannië gaat in de komende winter

het Franse voorbeeld volgen. Ook hier wil

men in drie opeenvolgende winters geduren-

de de maanden december, januari en februari

het veldwerk uitvoeren.

België, Estland, Italië, Joegoslavië, Noor-

wegen en Tsjechoslowakije overwogen ten

tijde van de conferentie om hun huidigeof zo-

juist afgesloten atlasproject uit te breiden tot

de niet-broedvogels, maar over het hoe en

wanneer bestonden nog geen vastomlijnde

plannen.

Voorlopigeverspreidingskaarten

van de Europese uilen.

Ter stimulering van het atlaswerk in Europa

publiceert het EOAC regelmatig voorlopige

verspreidingskaarten, waarbij gebruik ge-

maakt wordt van gegevens afkomstig van tot

dan toe uitgevoerde atlasprojecten. In het

verleden zijn verspreidingskaarten samenge-

steld van de Grauwe Klauwier (zie Teixeira

1976), de piepers (zie Teixeira 1978) en de

spechten (zie Sharrock 1977). In dit artikel

worden op de gebruikelijke wijze de versprei-

dingskaarten van 12 van de 13 Europese uile-

soorten getoond, waarvan de gevens uit de

periode 1968-1978 stammen. Het grijs gear-

ceerde deel in de kaarten geeft de nog niet

onderzochte gebieden van Europa weer. Met

drie verschillende stipgroottes wordt de

broedzekerheid aangegeven in de 50 x 50 km

blokken (mogelijk, waarschijnlijk of zeker

broedend). De Zweedse gegevens konden op

dit moment echter nog niet op deze manier

worden uitgesplitst. Daarom is voor alle

Zweedse blokken waar de betreffende soor-

ten voorkomen consequent de middelste

stipgrootte gebruikt. Voor dit land kan een

stip dus zowel mogelijk, waarschijnlijk als ze-

ker broeden inhouden.

Bij enkele soorten is uit veiligheidsoverwe-

ging en op verzoek van de betrokken landen

besloten om kwetsbare populaties niet op

deze voorlopige verspreidingskaarten aan te

Foto: Eric Hosking FRPS.Sneeuwuil, mannetje bij nest met jongen, Shetlands, juni 1967.
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geven. Bij de betreffende soorten is dit steeds

vermeld. Voor de begeleidende tekst bij de

kaartjes is gebruik gemaakt van Everett &

Sharrock (1980) en Voous (1960).

Kerkuil (Tyto alba):
Het verspreidingsgebied ligt voornamelijk in

tropische en subtropische gebieden over de

gehele aarde. In Europa reikt het noordelijk
tot in Schotland en Zuid-Zweden; in ooste-

lijke richting tot boven de Zwarte Zee. In het

zuidelijk deel van de Balkan ontbreekt de

soort. De kleine populatie in Zuid-Zweden is

vanwege zijn kwetsbare aard niet op de kaart

aangegeven.

Het biotoop bestaat uit allerlei vrij open land-

schappen, waar deze muizeneter in donkere

ruimten en holen nestelt. Op veel plaatsen

wordt achteruitgang geconstateerd.

Dwergooruil (Otus scops):

Het verspreidingsgebied strekt zich uit van

Noordwest-Afrika via Zuid-Europa tot in het

Midden-Oosten en Siberië. Hoewel het in Eu-

ropa een zuidelijk soort is, geeft de kaart dui-

delijk aan dat hij tamelijk ver naar het noor-

den kan voorkomen, zoals blijkt in Frankrijk.

Het biotoop bestaat uit bossen, parken,
tuinen en dergelijke, waar deze predator van

grote insekten in holten nestelt. Plaatselijk is

een achteruitgang vastgesteld. De Europese

populatie is vrijwel geheelzomergasten over-

wintert in tropisch Afrika.

Oehoe (Bubo bubo):

Het verspreidingsgebied omvat geheel
Noord-Afrika en een groot deel van Europa en

Azië zuidelijk van de toendrazone.

In Europa is zijn eertijds wijde verspreiding

sterk geslonken in het westen en noorden,
vooral ten gevolge van vervolging door de

mens. Om risico’s uit te sluiten, zijn de huidi-

ge Noorse en Zweedse populaties dan ook

niet op de kaart aangegeven. Alleen in be-

paalde delen van Centraal-, Zuid- en Oost-Eu-

ropa komt hij nog in redelijke aantallen voor.

Wettelijke bescherming en uitzetten op plaat-

sen waar ze nagenoeg of geheel verdwenen

zijn, lijken succes te hebben.

Het biotoop bestaat vooral uit vrij onherberg-

zame gebieden met veel bos en of rotspar-

tijen, waar deze predator van middelgrote
zoogdieren en vogels nestelt in oude takken-

nesten of rotsnissen.

Sneeuwuil (Nyctea scandiaca):
Het verspreidingsgebied beslaat de gehele
toendrazone van het noordelijk halfrond. De

soort kan beschouwd worden als de ecologi-
sche vervanger van de Oehoe boven de boom-

grens. Het voorkomen, de broeddichtheid en

het broedsucces zijn onderhevig aan sterke

schommelingen veroorzaakt door de beschik-

baarheid van prooidieren. De cyclische popu-

latieschommelingen van soorten als Lem-

ming en Sneeuwhaas hebben dan ook een

sterke invloed op de verspreiding en aantal-

len van de Sneeuwuil. Zelfs in prooirijke jaren
is de soort schaars in Noord-Europa. Om

deze reden wordt dan ook geen versprei-

dingskaart getoond.

Sperweruil (Surnia ulula):

Het verspreidingsgebied omvat de taigazone
van het noordelijk halfrond.

Als biotoop prefereert de soort tamelijk open

bos met kaalslagen, waar hij voornamelijk in

boomholten nestelt.

Ook bij de Sperweruil heeft een cyclische
schommeling in prooidichtheid(kleine knaag-
dieren) zijn weerslag op het voorkomen en het

broedsucces.

Dwerguil (Glaucidium passerinum):
Het verspreidingsgebied strekt zich uit van

Fenno-Scandinavië via Noord-Rusland als

een vrij smalle band door Centraal-Azië tot

aan de Pacific. Bovendien loopt een tak van

Noordwest-Rusland naar Centraal-Europa.

Het biotoop bestaat uit tamelijk open, vol-

groeid bos (zowel naald- als gemengd bos),

waar hij nestelt in boomholten. Door zijn veel-

zijdig menu (kleine zoogdieren, vogels en in-

sekten) is de Dwerguil minder gevoelig voor

sterke fluctuaties in talrijkheid van één of en-

kele van zijn prooidieren.
Steenuil (Athene noctua):

Het verspreidingsgebiedomvat Noord-Afrika,

het ten zuiden van Scandinavië liggend deel

van Europa, het Midden-Oosten en een strook

door Centraal-Azië tot aan de Pacific.

Het biotoop is uiterst gevarieerd; van half-

open, boomrijke landschappen tot steppen

en halfwoestijnen, waar de soort leeft van

kleine zoogdieren en insekten en nestelt in al-

lerlei holten en spleten.

In Engeland komt de Steenuil van oorsprong

Dwergooruil, Iran, augustus 1975.

Foto: John Farnsworth.
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Oehoe met jong, Juni 1957.

Foto: Lars Hedenström.

Laplanduil, Finland.

Sperweruil, Lapland, Zweden, augustus 1974.

Foto: Stellan Hedgren.

Foto: Rudolf Groszmann.
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niet voor. Ongeveer 100 jaar geleden werd de

soort er met succes uitgezet, waarna hij zich

sterk heeft uitgebreid.
Bosuil (Strix aluco):

Het verspreidingsgebiedomvat vrijwel geheel

Europa tot aan de 65e breedtegraad. In

oostelijke richting loopt het door tot in het

Midden-Oosten en Siberië. Een tweede ver-

spreidingsgebied loopt van Afganistan door

het Himalayagebergtetot in China.

In Europa bezit deze uilesoort de grootste ver-

spreiding. Het biotoop bestaat uit open loof-

en gemengd bos, soms zelfs naaldbos, waar

deze predator van kleine zoogdieren en vo-

gels nestelt in holen.

Oeraluil <(Strix uralensis):
Het verspreidingsgebied bestaat uit een ge-

sloten areaal dat zich uitstrekt van Centraal-

en Noord-Scandinavië via Rusland en Siberië

tot in Korea en Japan. Bovendien komt nog

een geisoleerde populatie voor in Centraal-

Europa en één in China.

Het voorkomen in Noorwegen is niet weerge-

geven op de kaart.

Oorspronkelijk bestond het biotoop uit oude

naald- en gemengde bossen, echter na een

toename werd de soort wat toleranter en

komt hij ook voor in andere bostypen.
De Oeraluil kan als een ecologische ver-

vanger van de Bosuil in de taigazone worden

gezien. Hij broedt in verlaten stootvogelhors-
ten of boomholten en leeft in het algemeen

van wat grotereprooi dan de Bosuil.

Laplanduil (Strix nebulosa):

Het verspreidingsgebied beslaat een groot
deel van de taigazone van het noordelijk half-

rond. In Europa is het voorkomen beperkt tot

Noord-Noorwegen (zeldzaam), Noord-Zweden

(schaars), Finland en Noord-Rusland. De

Noorse en Zweedse populatieszijn niet op de

kaart ingetekend.
Het biotoop bestaat uit zware, dichte naald-

bossen waar de soort nestelt in verlaten stoot-

vogelhorsten. Ondanks zijn grote formaat

leeft deze uil toch voornamelijk van kleine

zoogdieren. Ook bij deze soort blijken aantal-

len en broedsucces sterke schommelingen te

vertonen, overeenkomend met sterke fluctua-

ties in talrijkheid van zijn prooidieren.
Ransuil (Asio otus):
Het verspreidingsgebied strekt zich uit over

vrijwel geheel Europa (uitgezonderd het ex-

treme noorden), een brede strook door Cen-

traal-Azië tot in Japan en een groot deel van

Noord-Amerika.

Als biotoop fungeren allerlei boomrijke ge-

bieden, waarbij een voorkeur voor naaldbos

bestaat. Hoewel deze muizeneter vrijwel al-

tijd in verlaten takkennesten broedt, neemt

hij bij gebrek aan beter ook genoegen met

een nestplaats op de grond.

Velduil (Asio flammeus):

Het verspreidingsgebied omvat grofweg het

noordelijke deel van Noord-Amerika, het zui-

delijke deel Zuid-Amerika en het noordelijke

en centrale deel van Eurazië.

Dwerguil, wijfje, Vërmland, Zweden, mei 1975.

Foto: Bengt Lundberg.

Laplandull, Kuusamo, Finland,Juni 1974.

Foto: J. De Ridder.
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Kerkuil.

Oehoe.

Bosuil.

Steenuil.

Oeraluil.

Dwergooruil.

Sperweruil.

Dwerguil.



299

Laplanduil.

Velduil.

Steenuil, Clwyd, N.-Wales, juni 1972.

Ransuil.

Ruigpootuil.

Foto: J. Lawton Roberts.
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De zuidelijke grens van de verspreiding in Eu-

ropa loopt van Zuid-Frankrijk langs de noord-

rand van de Alpen naar de Zwarte en Kas-

pische Zee. Uit de kaart blijkt duidelijk de

schaarsheid in het zuidelijk deel van zijn Eu-

ropees verspreidingsgebied.
Het biotoop bestaat uit allerlei open terrei-

nen, zoals moerassen, venen en heide- en

duinlandschappen, waar de soort op de

grond nestelt.

Als echte veldmuizeneter staat de Velduil

bloot aan grote schommelingen in prooital-

rijkheid. Dit beïnvloedt sterk het voorkomen,
de broeddichtheid en het broedsucces van

deze uilesoort.

Ruigpootuil (Aegolius funereus):

Het verspreidingsgebied ligt voornamelijk in

de taigazone van het noordelijk halfrond. In

Europa vertoont het verspreidingsbeeld veel

gelijkenis met dat van de Dwerguil, alhoewel

de Ruigpootuil wat verder noordelijk voor-

komt en ook in het westen en noordwesten

van zijn Centraaleuropese broedgebied in

meer blokken wordt aangetroffen. Opmerke-

lijk is dat de soort vrij recent een uitbreiding
van zijn areaal te zien heeft gegeven (België,

Nederland en West-Duitsland).
Het biotoop bestaat uit de noordelijke naald-

en gemengde bossen en in Centraal-Europa
uit de montane naaldbossen, waar deze pre-

dator van vooral kleine zoogdieren en vogels

in boomholten nestelt.
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Dierenbeschermingskalender

Voor het eerst heeft de Dierenbeschermings-
kalender 24 prentbriefkaarten opgenomen in

de Dierenbeschermingskalender1981.

Als een maand afgelopen is kunnen er twee

kleurige kaarten dank zij de perforatie gemak-

kelijk uitgescheurd worden en op elke kaart

is een tekst gezet, die een probleem naar vo-

ren brengt. Dierenvrienden zullen met deze

kalender in hun nopjes zijn.

Deze ’briefkaart’-kalender 1981 kost afgehaald f 7,50 en is te

bestellen door overmaking van f 10,-- (inclusief verzendkos-

ten) op giro 3 781 243 tnv. Ned. Vereniging ter Bescherming

van Dieren, ’s-Gravenhage onder vermelding 'kalender 1981’.

Bestellen Vogelkalender 1981

Ook dit jaar wordt het bestellen van de Vo-

gelkalender 1981 voor de lezers van ’Het

Vogeljaar’ zo gemakkelijk mogelijk ge-

maakt.

Er is in dit nummer een giro-acceptkaart
bijgevoegd, waarop u slechts het bedrag

van f 12,50 per kalender en uw gironum-
mer behoeft in te vullen.

Bestel zo vlug mogelijk, zodat u verzekerd

bent, dat u in 1981 weer in het bezit bent

van onze prachtige kleurige veertiendaag-

se Vogelkalender.

Ruigpootuil, Noorwegen, juni 1966.

Foto: KJ. Carlson.


