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Enige voorlopige resultaten van nachtvangen van uilen in Het 
Lage Midden van Fryslân

Johannes Ruurd Fokkens & Raymond Klaassen 

Inleiding
Het ringen van uilen heeft altijd al de belangstelling 
van vogelringers gehad. Dit betrof dan voornamelijk 
nestjongen, want na het uitvliegen laten uilen zich niet 
meer zo gemakkelijk verschalken, een toevalstreffer 
bij zangvogel-mistnetvangsten daargelaten. Een 
inspectie van de database van het Vogeltrekstation (via 
www.vogeltrekatlas.nl) leert ons dat er in Nederland 
tot halverwege het jaar 2020 in totaal de volgende 
aantallen uilen zijn geringd (afgerond; tussen haakjes 
het percentage nestjongen): 145.500 Kerkuilen 
(94%), 86.000 Steenuilen (88%), 16.000 Ransuilen 
(79%) en 2.300 Velduilen (93%). De grote aantallen 
als nestjong geringde uilen hebben een behoorlijk 
aantal terugmeldingen opgeleverd, met name van 
dood gevonden vogels, vaak als verkeersslachtoffers. 

Uilen hebben altijd een bijzondere indruk op mensen gemaakt. Hun mysterieuze blik en nachtelijke 
levenswijze hebben daar sterk aan bijgedragen. De uil is het symbool van wijsheid. Dat speelde al 
in de Griekse oudheid rond de filosoof Socrates en in de Romeinse oudheid rond de godin van de 
wijsheid Minerva. Na zijn verkiezingswinst meende Thierry Baudet hiermee te moeten koketteren. 
De auteurs kijken op wetenschappelijke wijze naar uilen. In deze bijdrage wordt een verslag van 
hun bevindingen tot nu toe gepresenteerd.

Alleen bij Kerkuil en Steenuil worden er ook nog 
behoorlijk wat volwassen broedvogels in nestkasten 
gecontroleerd. De vele terugmeldingen laten mooi 
zien dat Steenuilen een relatief korte dispersieafstand 
kennen met nauwelijks terugmeldingen uit het 
buitenland, terwijl Ransuil en Velduil veel langere 
afstanden kunnen afleggen met terugmeldingen uit 
Rusland, Scandinavië, Verenigd Koninkrijk en Zuid-
Europa (www.vogeltrekatlas.nl).

Bert Jan Bol heeft van 1993-2010 Ransuilen op 
gezamenlijke roestplaatsen gevangen in Noord- 
en Zuid-Holland (Bol 2010). Hierbij werden vogels 
ook voorzien van wingtags, wat een groot aantal 
terugmeldingen door aflezingen opleverde. De meer 
dan 500 vangsten hebben unieke gegevens opgeleverd 

Figuur 1. Kerkuil, Sijbrandaburen 17 november 2019 (foto Johannes Ruurd Fokkens)
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Leeftijd- en geslachtsbepaling van uilen (Demongin 2016, Blasco-Zumeta & Heinze 2018).
 
Kerkuilen worden op leeftijd gebracht door te kijken of de handpennen allemaal vers zijn (jonge vogel) of dat er een 
contrast bestaat tussen oude meer gesleten en verse handpennen (volwassen vogel). Het geslacht wordt bepaald aan 
de hand van de dwarsstreep op de 8e handpen. Als deze smaller is dan 7,5 mm is het een man, breder is een vrouw. 
Als extra hulpmiddel kan naar de borsttekening gekeken worden. Als hier geen spikkels op zitten, zou het een man 
moeten zijn.

Ransuilen worden op leeftijd gebracht door het aantal dwarsstrepen op de armpennen te tellen. Zes strepen duidt op 
een jonge vogel, vier of vijf strepen op een volwassen vogel. Het geslacht wordt bepaald aan de hand van de kleur. Bij 
de ondervleugels is dat het duidelijkst. Mannen hebben witte ondervleugels, vrouwen bruine. Ook de binnenvlaggen van 
de handpennen zijn bij vrouwen veel bruiner.

De leeftijd van Velduilen wordt bepaald aan de hand van de staartpennen. Een ‘piekje’ langs de schacht van de middel-
ste staartpen wijst op een jonge vogel. Ook bij Velduilen zijn mannen lichter dan vrouwen, wat onder andere ook aan 
de kleur van de ondervleugels te zien is.

Figuur 2. Ransuil, Sneek 20 oktober 2019 (foto Johannes Ruurd 
Fokkens). 

over bijvoorbeeld de geslachtsverhoudingen en 
het aandeel jongen. Het blijkt dat slaapplaatsen 
gedomineerd worden door vrouwtjes (verhouding 
man:vrouw ongeveer 40:60), terwijl gedurende het 
broedseizoen in het open veld de vangsten minder 
verschillen (verhouding man:vrouw is dan 55:45). 
Een groter aandeel vrouwen op winterroesten blijkt 
een Europees fenomeen te zijn (Erritzoe & Fuller 
1998). Dit voorbeeld laat zien dat het vangen van 
uilen interessante informatie kan opleveren, waarmee 
het een waardevolle aanvulling is op het ringen van 
nestjongen.

Sinds enkele jaren wordt er geëxperimenteerd met het 
’s nachts vangen van uilen in akker- en weidegebieden 
met behulp van mistnetten. De uilen worden naar de 
netten gelokt door daar geluid af te spelen. Steenuilen 
werden hierbij helemaal niet gevangen, waardoor we 
ons hier beperken tot Kerkuil, Ransuil en Velduil. In 
deze bijdrage delen we de eerste resultaten van het 
uilenvangen in Het Lage Midden van Fryslân.

Materiaal en methode
Uilen worden in de nacht gevangen met behulp van 
18 meter lange mistnetten met een maaswijdte 
van 30 x 30 mm. Vanaf 2019 wordt er ook gebruik 
gemaakt van een ‘hijsnet’ waarbij het grofmazige 
net 6 meter hoog langs lange palen opgehesen 
wordt. Bij de mistnetten wordt geluid afgespeeld van 

Kerkuil, Ransuil en/of Velduil. De mistnetten worden 
in het buitengebied in het jachtgebied van de uilen 
opgesteld, meestal op een weiland of akker. Het 
studiegebied omvat het gebied rondom Sneek in de 
gemeente Súdwest-Fryslân. Vangpogingen worden 
gedaan in donkere nachten (geen maanlicht!) en met 
zo weinig mogelijk wind. 

Van de gevangen vogels werden de vleugellengte, 
lengte van de achternagel en pootdikte gemeten. 
Daarnaast werd het gewicht bepaald en werd er 
naar het ruipatroon van handpennen, armpennen 
en staartpennen gekeken. Ook werd, voor zover 
mogelijk, leeftijd en geslacht bepaald (zie kader). 
Daarnaast werden foto’s gemaakt, met name van 
vleugel en staart, om later bijvoorbeeld ruipatronen 
nog eens nader te kunnen bekijken.

Resultaten
Vangsten
Gedurende 27 nachten werden uilen gevangen: twee 
nachten in 2017, één in 2018, zestien in 2019 en acht 
in 2020. Er werden in totaal 119 vangsten gedaan 
van 116 individuen, te weten 73 Kerkuilen (en twee 
terugvangsten), 42 Ransuilen (en één terugvangst) en 
4 Velduilen. Gemiddeld werden er 4,4 uilen per nacht 
gevangen, met een maximum van 24. Onderverdeeld 
naar soort werden er per nacht gemiddeld 2,7 
Kerkuilen (maximaal 12), 1,6 Ransuilen (maximaal 9) 
en 0,1 Velduilen (maximaal 2) gevangen. Nachten in 
november en december (9,0 en 5,8 uilen per nacht) 
waren productiever dan nachten in oktober en januari 
(2,5 en 2,2 uilen per nacht). Het zwaartepunt voor 
gevangen Kerkuilen lag in november (6,0 vangsten 
per nacht) en voor Ransuilen in december (4,0 
vangsten per nacht).

Het aandeel jonge vogels in de vangsten was bijna 
een kwart bij de Kerkuil (24%) en slechts 12% bij de 
Ransuil. Bij de Velduil werden drie juvenielen en één 
adulte vogel gevangen. Bij de Kerkuil werden er meer 
vrouwen dan mannen gevangen (68% was vrouw). 
Bij de Ransuil werden er juist meer mannen dan 
vrouwen gevangen (42% was vrouw). Bij de Velduil 
werden drie vrouwen en één man gevangen.
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Biometrie
De gemiddelde vleugellengte verschilde bij Kerkuil 
en Ransuil weinig tussen mannen en vrouwen (tabel 
1). Bij de Kerkuil waren ook de verschillen tussen 
volwassen en jonge vogels klein, terwijl bij de 
Ransuil de jonge vogels kortere vleugels hadden dan 
de volwassen vogels. Mannen waren bij de Kerkuil 
en Ransuil gemiddeld lichter dan vrouwen, hoewel 
dat verschil soms maar heel klein was (bijvoorbeeld 
bij juveniele Kerkuilen). Daarnaast blijken volwassen 
vogels in de regel wat zwaarder te zijn dan jonge 
vogels, waarbij de steekproefgrootte bij de Ransuil 
eigenlijk te klein is om hier uitspraken over te doen.

Terugmeldingen
Bij Kerkuilen lag het terugmeldingspercentage op 
ruim 30%, bij Ransuilen was dit minder dan 5%. Van 
de Velduilen werd geen enkele vogel teruggemeld. In 
figuur 4 zijn de tot nu toe ontvangen terugmeldingen 
weergegeven. Vijftien Kerkuilen werden op relatief 
korte afstand van de ringplaats teruggemeld en zes 
op wat grotere afstand (tabel 2). Van de geringde 
Ransuilen werden twee terugmeldingen ontvangen, 
beide relatief dichtbij.

Één van de teruggevangen Kerkuilen werd uit een 
schoorsteen gered. De bewoner belde dat deze naar 

Figuur 4. Terugmeldingen van uilen gevangen in Het Lage 
Midden van Friesland in 2017 – 2020. Rode stippen zijn 
Kerkuilen en blauwe stippen Ransuilen.

Figuur 3. Velduil, Offingawier 30 november 2019 (foto Johannes Ruurd Fokkens). 

Tabel 1. Vleugellengtes en gewichten van uilen in Het 
Lage Midden van Fryslân in 2017 – 2020.

Vleugel (mm) Gewicht (g)

Vrouw Man Vrouw Man

Kerkuil
Ad 291 ±5 n=11 297 ±4 n=7 324 ±18 n=11 311 ±22 n=7

Juv 294 ±6 n=38 295 ±8 n=17 308 ±26 n=38 306 ±21 n=17

Ransuil
Ad 310 ±9 n=3 309 ±2 n=2 288 ±56 n=3 281 ±44 n=2

Juv 303 ±5 n=15 300 ±7 n=21 316 ±23 n=15 270 ±17 n=21

Velduil
Ad  323 n=1  351 n=1

Juv 320 ±11 n=3  372 ±29 n=3  
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beneden was gevallen in de kachel. De Kerkuil bleek 
erg licht te zijn (24-08-2019, 210 gram). Enkele 
weken later werd deze uil teruggevangen op 50 
meter van de betreffende woning en toen bleek deze 
weer zeer goed op gewicht te zijn (22-11-2019, 305 
gram).

Discussie
De eerste ervaringen met het ’s nachts vangen van 
uilen laten zien dat het heel goed mogelijk is Kerkuilen, 
Ransuilen en Velduilen te vangen. Velduilen zijn maar 
weinig gevangen, omdat die alleen voorkomen in 
piekjaren van Veldmuizen. Meestal worden meerdere 
uilen per nacht gevangen en dus lijkt het ’s nachts 
vangen met mistnetten en geluid een prima methode 
om meer gegevens over uilen te verzamelen. 
Vangstmethoden kunnen waarschijnlijk nog verfijnd 
worden en ook weten we niet precies wat de invloed van 
het gebruik van soorteigen geluid is op bijvoorbeeld 
de geslachtsverhouding en leeftijdsverdeling van de 
gevangen uilen. In ieder geval is het duidelijk dat 
de uilen niet alleen op soorteigen geluid reageren, 
maar ook gevangen worden als het geluid van een 
andere soort afgespeeld wordt. Ook dit behoeft een 
verdere analyse. Mogelijk kunnen we ook met andere 
netopstellingen of andere typen netten de aantallen 
vangsten optimaliseren. Het is duidelijk dat er nog 
veel te ontdekken valt over het vangen van uilen in 
de nacht.

Tot nu toe hebben we nog te weinig data verzameld om 
echt harde uitspraken te doen. De hier gepresenteerde 
resultaten zijn wat dat betreft slechts een ‘teaser’ 
van wat mogelijk is. Interessant is bijvoorbeeld 
dat bij Ransuilen meer mannen gevangen werden 
(man:vrouw, 58:42). Ook Bol (2010) vond een hoger 
aandeel mannen bij de vangsten in het open veld 
(man:vrouw, 55:45). Daarnaast blijkt het aandeel 
terugmeldingen relatief hoog, met name bij de 
Kerkuil. Het ’s nachts vangen van uilen draagt op die 
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manier dus bij aan onze kennis over bewegingen en 
dispersie.

We hebben de ambitie om het vangen van uilen verder 
te ontwikkelen om uiteindelijk een landelijk netwerk 
van ‘uilenringers’ te mobiliseren. Allereerst gaan we 
meer ervaring opdoen met het vangen van uilen met 
een klein groepje mensen in Noord-Nederland. Doel 
is ook om kennis en kunde met elkaar af te stemmen 
om uiteindelijk ook op een gestandaardiseerde 
manier te werken, waardoor we ook gegevens met 
elkaar kunnen vergelijken. Hiermee hopen we bij te 
kunnen dragen aan het vergroten van onze kennis 
van de levenswijze van die geheimzinnige uilen die ’s 
nachts over de akkers en weilanden dwalen.

Dankzegging
Tijdens de vangacties rondom Sneek zijn er diverse 
mensen, waaronder andere ringers, aanwezig 
geweest om te kijken en te helpen. Zij worden 
bedankt voor de hulp en ervaringsuitwisseling. Ook 
zijn er diverse (mail)contacten bij gekomen om meer 
ervaringen te delen. Deze mensen worden allen 
hartelijk bedankt!
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Tabel 2. Details van de zes terugmeldingen van Kerkuilen die op grotere afstand werden geringd en door ons werden 
teruggevangen. De laatste twee werden later nogmaals gemeld door derden.

ringdatum ringplaats leeftijd vinddatum vindplaats Afstand km
17-06-2019 Geesteren nestjong 10-11-2019 Heeg 94

27-05-2019 Balkbrug nestjong 17-11-2019 Sijbrandaburen 66

30-06-2018 Wons nestjong 27-12-2019 Offingawier 20

21-06-2014 Biddinghuizen nestjong 27-12-2019 Offingawier 62

20-09-2019 Haskerdijken nestjong 19-02-2020 Sijbrandaburen 19

18-03-2020 Leek 59 Publieke melding

27-07-2019 Hommerts nestjong 10-11-2019 Heeg 4

17-05-2020 Uddel 108 Publieke melding


