
 

Uilskuikens 
De jonkies van een uil 
 

Onderzoekers willen graag weten hoe het gaat met de vogels in ons land. Jonge uilen 
krijgen daarom een ring om hun poot. Als een uil dan gevonden wordt, kunnen ze aan het 
nummer op de ring zien waar de uil vandaan komt en hoe oud de vogel is. 
 
Hallo. Hai. Een hele tas mee zie ik? Ja, met heel mooi grut. Oh, d'r zitten echt uiltjes in! Het 
is niet waar! Oh, en hoe oud zijn deze? Nou, de oudste is een dag of achttien, maar d'r 
zitten ook nog hele kleintjes tussen. Ja, die zitten onderin ja. Och, kijk nou toch! Onderin. 
Zo, en die kleinste bijvoorbeeld, hoe oud zijn die, die dus helemaal onderop liggen? De 
allerjongste, die zal een dag of zes zijn. Die is zes dagen oud? 

Ja. Wat we graag willen weten is hoe oud ze precies zijn. Ja.Nou, en dat kunnen we zien 
aan de hand van de lengte van hun vleugel: die lengte van die vleugel, dat wil wat zeggen 
over de leeftijd, omdat dat alvast iedere dag een stukje groeit. Daar weten we al een 
heleboel van, dus dan kunnen we een heleboel zeggen van: "hij is zo en zo oud". En wat ook 
belangrijk is of het gewicht goed is, dan kan je gewoon zien of er genoeg te eten is. 

zal ik jou even wegen? 1, 2? Ach. Ahah, dat weegt echt 107 gram. 107 gram. Als die uil zo 
hard doorgroeit als ie nu doet, krijgt ie dan niet ineens dat die ring te strak gaat 
zitten?Nee, nee, wat je nu ziet, die poot, die groeit niet meer.Ja? Oh.Die dikte is d'r al. Zijn 
nagels gaan nog wel langer worden, maar de poot is al uitgegroeid en dat doet ie zeg maar 
binnen een dag of veertien, dan is zijn poot groot genoeg om een ring d'r omheen en dan 
groeit ie gewoonweg niet meer. En dan ringen we 'm netjes, dan doen we die ring 
d'romheen. En die ring, die kan d'r heel makkelijk omheen zoals je ziet en die knijpen we 
dan heel voorzichtig aan met een speciale tang daarvoor. 

Ja. Het doet geen pijn hè?Nee hoor, beslist niet. En d'r is voor iedere vogel, nou, voor iedere 
vogel is d'r een eigen ringmaat. Jaja.Dus, en deze is dan elf millimeter, het is erg belangrijk, 
dat ie d'r dus precies goed aan zit hè. Ja.Dus? En als ik ze op leeftijd moet zeggen, dan denk 
ik, dat we het ongeveer zo moeten doen. Zie eens aan. Nou, dat is toch een leuk karweitje! 


