
olie besmeurde vogels. Het resultaat is vrijwel nihil, daar men  
een gezonde zeevogel al nauwelijks in leven kan houden. Zij ad- 
viseren dan ook bij grote rampen de slachtoffers maar uit hun  
lijden te verlossen. Met enkele vogels kan men dan nog wel eens  
proberen tot betere resultaten te komen. 
Zo bleef er niet één vogel in leven van de ca 1000 dieren die  
op Texel en Terschelling waren ondergebracht. 
Ook in ons asiel zijn de resultaten zeer bedroevend. Met olie  
besmeurde alken, zeekoeten, duikers en futen konden nooit worden 
losgelaten. Wel kreeg het Rijksmuseum in Leiden er een aantal 
schedels bij. 
Gelukkig heeft het asiel meer betekenis voor twee andere groe- 
pen vogels, n.l. stormslachtoffers en vogels die op één of andere  
manier een ongeluk kregen. 
Vooral de eerste groep geeft de asielbeheerder af en toe veel vol- 
doening. Zo konden er weer Jan van Genten, drieteenmeeuwen en een  
noordse stormvogel worden losgelaten. 
Ook van de andere categorie zijn leuke voorbeelden te noemen:  
b.v. roerdomp en kerkuil. 
Deze vogels zijn er het levende bewijs van dat het asiel wel dege- 
lijk een functie vervult. Zouden er alleen olieslachtoffers gebracht 
worden, dan zou de heer Hoek zich welhaast begrafenisondernemer  
voelen. 
 

J. van. Dijk 
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Voedselonderzoek bij de ransuil. 
 
Bij de ransuil en ook bij de andere roofvogels worden de onverteer- 
bare resten van hun prooidier in de vorm van een braakbal weer 
uitgebraakt. Ook kraaien, meeuwen en reigers doen dit. 
Het is dus een, typisch vogelkenmerk, want bij zoogdieren is dit  
nooit geconstateerd. 
In deze braakballen is van alles te vinden, zoals: botjes, haren, 
veren, tanden, nagels, dekschilden van kevers en zelfs een enkele  
keer vogelringetjes. 
Aangezien ik weinig braakballen van de andere uilensoorten heb kun- 
nen bemachtigen, houd ik me alleen bezig met de ransuil en wel over  
het jaar 1969, zowe1 zomer als winter. 
Het afgelopen jaar heb ik ca 500 braakballen onderzocht. Bij elkaar  
zaten hier 923 prooidieren in. 
Soms zitten er wel 5 schedelresten in één braakbal, een andere keer  
alleen maar haren en botjes zonder een enkel determinatiekenmerk.  
Een vraag is of uilen bij grotere vogels de kop er maar afrukken  
en niet opeten. 
Zo heb ik wel eens postduivenpoten gevonden maar nooit een kop.  
In de 500 braakballen die ik onderzocht, heb ik de resten gevonden  
van 195 vogels, voornamelijk zaadeters zoals vinken, mussen, kneuen, 
groenlingen en enkele mezensoorten. 
Verder resten van een jong konijn, 1 zwarte en 7 bruine ratten - 
waaronder ook jonge exemplaren -, 125 bosmuizen, 3 huismuizen, 18 
dwergmuizen, 1 woelrat, 386 veldmuizen, 99 rosse woelmuizen, 2 aard- 
muizen, 6 noordse woelmuizen, 29 bosspitsmuizen en 18 kevers (voor- 
namelijk mestkevers). Deze logge plompe kevers waren natuurlijk een 
gemakkelijke prooi. 
Ook vond ik eens een hele dennenappel in een braakbal, waarschijnlijk 
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een vergissing van een jonge uil. In sommige braakballen was ook  
het vogelmaagje terug te vinden, waarin soms vele kleine steentjes  
zaten. Ook bevatten verschillende braakballen veel gras. 
Het is wel opvallend, dat 's winters meer vogels dan muizen gegeten  
worden; ook de kevers laten het ' s winters afweten. 
Het is interessant om na te gaan, of er grote verschillen zijn in  
het voedsel van onze broedvogels en onze doortrekkers in de winter- 
maanden. 
Ik houd me daarom nog steeds aanbevolen voor nieuwe vindplaatsen  
van braakballen, ook van andere uilensoorten, b.v. de bos- en de  
steenuil. 
 

Wim van Duyn 
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Verslag van het asiel van 1 januari tot en met 25 augustus 1970 
 
In het asiel werden de hierna volgende vogels binnen gebracht: 
 
1 scholekster  1 purperkoet, gekortwiekt, dus ontsnapt 
3 waterhoentjes  1 heggemus 
7 alken  1 papegaaiduiker 
1 dodaars  1 fazant 
1 kolgans  1 kleine mantelmeeuw 
1 houtduif  1 aalscholver 
1 mantelmeeuw  1 tuinfluiter 
3 zwarte zeeëenden 11 merels 
3 zilvermeeuwen 32 zeekoeten 
5 huismussen  1 houtsnip 
2 kauwen  7 spreeuwen 
1 blauwe reiger 10 futen 
1 torenvalk  7 wilde eenden 
1 nestjong groenling  1 roodsnaveleend, Netta peposaka, een 
8 kokmeeuwen  soort krooneend uit Zuid Amerika 
7 meerkoeten  1 kerkuil 
3 stormmeeuwen  1 noordse stormvogel 
1 roerdomp  2 jan van genten 
1 kramsvogel  5 gierzwaluwen 
1 sierduif  1 koekoek 
2 zwarte kraaien  1 buizerd 
   4 turkse tortels 
 
Totaal aantal binnengekomen vogels 145 stuks. 
 
Weer in vrijheid konden worden gesteld: 

 
4 wilde eenden  1 jan van gent 
2  futen  1 huismus 
2 kokmeeuwen  1 kleine mantelmeeuw 
1 spreeuw  1 tuinfluiter 
1 roerdomp  6 meerkoeten 
1 turkse tortel  1 sierduif 
1 zilvermeeuw  1 zwarte zeeëend 
1 torenvalk  1 heggemus 
1 waterhoen  2 kauwtjes 
1 zwaan  1 gierzwaluw 
2  merels  1 zwarte kraai 
1 kerkuil   
 
In totaal konden in vrijheid worden gesteld 34 vogels. 
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