Uilen
Rovers in de nacht
Uilen zijn best geheimzinnige dieren. Dat komt waarschijnlijk doordat je wéét dat ze er zijn,
maar ze niet zo vaak ziet. Uilen houden zich overdag rustig. Ze zitten lekker te dutten in een
boom. Pas als het gaat schemeren, komen ze tot leven en gaan op jacht.
Uilensoorten
In Nederland leven zeven
verschillende soorten uilen:








Bosuil
Kerkuil
Oehoe
Ransuil
Ruigpootuil
Steenuil
Velduil

Daarvan is de oehoe de grootste
uilensoort.
Leefgebieden
Waar je ze tegen kunt komen,
heeft te maken met de manier
waarop ze leven en jagen.
Bosuilen houden het meest van bossen met oude bomen afgewisseld met open plekken.
Kerkuilen vind je juist vaak dichter bij de mensen. Zij maken nesten in oude gebouwen
zoals kerken en rommelige schuren. Steenuilen maken hun nest graag in oude fruitbomen
en knotwilgen. Ransuilen houden net als
bosuilen van bos afgewisseld met open
plekken.
Er zijn steeds minder goede nestplekken
voor uilen. Om ze te helpen, hangen mensen
tegenwoordig nestkasten op waarin ze
kunnen broeden

Jagen
Uilen zijn roofdieren. Dat betekent dat ze jagen op andere dieren. Ze jagen voornamelijk op
kleine dieren die op de grond leven, zoals muizen. Je kunt aan verschillende dingen zien
dat een uil een echte jager is.
Ogen
Als het zó donker is dat mensen niets meer kunnen
zien, dan zien uilen muizen nog gewoon lopen. De
ogen van uilen zijn namelijk groot en heel gevoelig
voor licht.
Omdat uilen met twee ogen naar voren kijken, kunnen ze ook goed diepte inschatten. Dat
betekent dat ze kunnen zien hoe ver prooidieren van ze vandaan zijn. Dit is natuurlijk heel
handig als je een prooi wilt vangen. Minder handig is opzij kijken, maar daarvoor hebben ze
een heel flexibele nek. Ze kunnen hun nek zó ver draaien, dat ze bijna helemaal achterom
kunnen kijken.
Horen
Uilen hebben heel goede oren. Hiermee horen ze het kleinste diertje ritselen
of piepen! Ze weten ook precies waar het geluid vandaan komt en hoe ver
het weg is. Je ziet hun oren alleen niet. Dat komt omdat het gaatjes in hun
hoofd zijn, die verborgen liggen achter de veren van hun kop.
Overigens zijn de pluimpjes op de koppen van ransuilen en oehoes niet hun
oren. Het is meer een soort 'versiering'. Ook bij die uilensoorten liggen de
oren onder veren verborgen.
Vliegen
Uilen kunnen vliegen zonder
geluid te maken. Dat komt door
hun speciale veren. Die veren
hebben aan één kant een soort
dons. Daardoor glijden de
vleugels geruisloos door de lucht
tijdens de vlucht. En dat is
handig: een prooi schikt niet af
door het geluid!

Klauwen
De klauwen van een uil zijn heel krachtig. Ze kunnen deze
heel wijd spreiden. Daardoor is het makkelijker om een
prooi goed te pakken. Met die klauwen kunnen ze hun
prooi vaak al dood knijpen. Lukt dat niet helemaal, dan
hebben ze daarnaast ook een lange gebogen super sterke
snavel die de klus kan klaren, alvorens de prooi naar
binnen te werken.
Het uilenmenu
Elke uilensoort heeft zijn eigen menu. Ze eten kleine dieren zoals verschillende soorten
muizen, kleine vogeltjes en kikkers en padden. Het hangt af van hun eigen grootte en welke
prooidieren er te krijgen zijn, in de gebieden waar ze leven.
Uilen hebben geen tanden, dus de
muizen die ze te pakken krijgen, slikken
ze in één hap door. In de maag van een
uil verteren niet alle onderdelen van die
dieren. Harde delen zoals botjes, maar
ook haartjes en veertjes vormen er een
harige bal, de uilenbal. Als die bal flink
groot geworden is, spugen ze hem uit.
In het bos kun je deze uilenballen
vinden. Ze liggen vaak onder de vaste
slaapplekken van uilen, die we de
roestplekken noemen.
Van uilskuiken tot wijze uil
Het is grappig dat we één en dezelfde diersoort
gebruiken om zowel domheid als wijsheid mee
aan te duiden.
Als kinderen voor een 'stelletje uilskuikens!'
worden uitgemaakt, bedoelen we daarmee niet
dat ze zo slim zijn geweest, maar de oude uil is
altijd het symbool van wijsheid.
Nu zien uilskuikens er ook wel een beetje
dommig uit. Ze hebben een hoge
aaibaarheidsfactor. Het zijn echt pluizenbolletjes
met grote onschuldige ogen.

Omdat uilen hun eieren verspreid over enige dagen leggen. Komen de kleintjes ook niet
tegelijk uit. Je kunt in een nest altijd duidelijk zien welke uil er het eerst uit het ei gekropen is
en welke uiltjes op de dagen erna volgden. Je kunt ze letterlijk op volgorde van grootte
zetten.
Wat zit er in jouw uilenbal?
Je kunt zelf een uilenbal zoeken of bestellen en uit elkaar plukken. Je kunt dan aan de
botjes zien, wat 'jouw' uil gegeten heeft.
Link
Een braakbalpluisset bestellen
Speel het braakballen uitpluisspel

