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Doodsoorzaken van Kerkuilen

Jan Glas

De gegevens heb ik verzameld door bij de

preparateurs Sonies, Holthuis en Wanders

de adressen van de vinders op te vragen.

Dit waren er 28; van 22 daarvan kon ik

het telefoonnunmer achterhalen en deze

heb ik om inlichtingen gevraagd.

Twee uilen bleken afkomstig van buiten

Groningen; de overige kwamen uit alle

delen van de provincie (fig. 1).

Drie uilen bleken te zijn geringd; één

exenplaar gevonden te Assen, was ±20 km

van de broedplaats verwijderd en was

215 dagen oud geworden. Het tvoede

exenplaar word te Stedum gevonden,

±25 km van de Drentse broedplaats. Het

was 74 dagen oud geworden. Nimmer drie

overleed te Jubbega (Frl) vlakbij de

broedplaats en was 237 dagen oud.

(Deze uil werd gevonden achter een spie-

gel van een bietenauto bij Hoogkerk.

De chauffeur had bij nader inzien een

tik gehoord in Jubbega.)

De meeste uilen werden in de herfst- en

wintermaanden gevonden.

De extra hoge aantallen in oktober en

noveirber zijn het gevolg van het feit

dat het hier vondsten uit twee jaren

betreft.

De gegevens over de doodsoorzaken

(tabel 2) komen overeen met eerdere

bevindingen uit Friesland en Limburg.

Op het prikkeldraad als doodsoorzaak

wil ik nog wat nader ingaan.

Tijdens de Avifaunaexcursie van

7.11.81. vonden we een Velduil in

prikkeldraad in het Lauwersmeer. Van-

wege de ernstige verwondingen aan

zijn vleugels moest het dier worden

afgemaakt.

Dit was het vijfde, mij bekende, geval

van een uil die was verongelukt in

draad (3 Velduilen, 1 Ransuil, 1 Kerk-

uil) . Op 14 maart 1984 word er opnieuw

een uil als draadslachtoffer bij mij

gebracht. De 1 meter hoge enkeldraads-

afrastering was daags tevoren aange-

bracht. Tijdens de laatste ronde van

de uil was het volle iraan; het is dus

onbegrijpelijk dat hij het raster niet

gezien heeft. Is dit het topje van de

ijsberg?

Vogelbescherming heeft het probleem

aangekaart bij het C.D.I. Daar was niet

veel bekend over draadslachtoffers.

Men vermoedt dat deze vogels al niet

gezond zijn en dat daardoor hun op-

merkingsvermogen kleiner zou zijn ge-

worden. De door mij opgestuurde uil

was echter volgens onderzoek in prima

conditie.

Om meer inzicht in deze problematiek
te krijgen, wordt gevraagd alle vers

gevonden slachtoffers op te sturen

naar het C.D.I., afd. B.P., Edelherten-

weg 15, 8219 PH Lelystad. De vogels

moeten goed verpakt in kranten in een

doos worden verzonden.

Verdere gegevens kan men lezen in een

artikel in 'Vogels' nr. 20 (1984).

Doen!!

Jan Glas,

Kapper shuttenweg 5,

9627 TD Helium. Tel. 05983-1846.

Tabel 1

Tabel 2

De Kerkuil behoort tot de bedreigde

vogelsoorten in de provincie Groningen.

Aangezien er nogal wat vondsten van dode

Kerkuilen zijn, is het de moeite waard

te bekijken wanneer en waardoor ze dood-

gegaan zijn.

Aantal vondsten van Kerkuilen per maand

(15 sept. 1982 -- 15 dec. 1983)

jan. : 2 juli ; 1

febr. : 4 aug. : 0

mrt. : 2 sept. : 4

apr. : 0 okt. : 5

unei : 0 nov. : 6

juni : 0 dec. ; 4.

Doodsoorzaken bij Kerkuilen,

prov. Groningen, '82/'83.

Botsing met auto 12 ex.

Botsing met trein 2 "

Ziekte, vermagerlng

Ingesloten

5
"

(in gebouw) 2 "

Prikkeldraad 1 "

Onbekend 6
"


