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Duin & Dijktussen
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Noordse 
woelmuizen en kerkuilen
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●  Figuur: Verdeling van de afstanden van de vijf gevolgde kerkuilen tot hun 
kast, zoals berekend uit de locatiebepalingen met de GPS-loggers. 

Jasja Dekker & Stef van Rijn

Pluizen om te monitoren
De noordse woelmuis (Alexan-
dromys oeconomus) is een stevige 
woelmuis die voorkomt van Noord-
Scandinavië en Oost-Duitsland tot 
West-Canada. Zuidelijk van dit 
verspreidingsgebied zijn er geïso-
leerde populaties. Die geïsoleerde 
ligging zorgde voor het ontstaan 
van ondersoorten. Dat is ook het 
geval in Nederland: wij hebben 
de ondersoort arenicola. Die is 
endemisch, dat wil zeggen dat deze 

ondersoort alleen in Nederland 
gevonden wordt. Dat zorgt voor een 
speciale beschermingsstatus, onder 
de nationale wetgeving, maar ook 
onder de Conventie van Bern en de 
Europese Habitatrichtlijn. Die laat-
ste verplicht de lidstaat Nederland 
om goed voor de soort te zorgen 
door natuurgebieden aan te wijzen 
waarbinnen ze beschermd zijn (Na-
tura 2000-gebieden). In Noord-Hol-
land zijn voor de noordse woelmuis 
de volgende Natura 2000-gebieden 

aangewezen: de Duinen en het Lage 
Land van Texel, het Wormer- en 
Jisperveld, Polder Westzaan, het 
Ilperveld, het Oostzanerveld, het 
Twiske en de Oostelijke Vechtplas-
sen. Elke zes jaar moet aan Brussel 
gerapporteerd worden hoe de soort 
ervoor staat: is de verspreiding niet 
afgenomen? Daar kan pluizen van 
braakballen goed bij helpen.

Pluizen is weten
Het monitoren van kleine zoogdie-

●  Noordse woelmuis. 
Foto: Rob Koelman.

De noordse woelmuis is het enige endemische zoogdier 
van Nederland. Die moet goed gemonitord en beschermd 
worden. Maar hoe doe je dat? Met behulp van kerkuilen!
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woelmuizen en kerkuilen

ren (spitsmuizen, ware muizen en 
woelmuizen) is niet eenvoudig. Het 
kan met inloopvallen, waarmee de 
muizen levend worden gevangen, 
bekeken en weer losgelaten. Dat 

is wel enorm tijdrovend. De vallen 
moeten een paar dagen staan en 
minstens twee keer per dag worden 
gecontroleerd. Bovendien kun je 
per set vallen steeds maar een klein 
oppervlak onderzoeken.
Gelukkig zijn er sinds ongeveer 
1990 weer ervaren muizenvan-

gers in Noord-Holland: kerkuilen. 
Kerkuilen zijn een geweldige hulp 
voor zoogdieronderzoekers. Waar 
veel roofvogels en uilen een voor-
keur hebben voor woelmuizen, de 

veldmuis (Microtus arvalis) in het 
bijzonder, lijken kerkuilen net zo 
lief spitsmuizen als ware muizen of 
woelmuizen te eten. Groot voor-
deel is dat ze de skeletdelen van 
gegeten muizen niet verteren, maar 
in braakballen weer uitbraken. Die 
braakballen kunnen in nestkasten of 

bij slaapplaatsen worden verza-
meld, uitgeplozen en de schedeltjes 
en kaakjes tot op soort gedetermi-
neerd. Als er een noordse woelmuis 
wordt aangetroffen, komt die soort 
dus ergens in het jachtgebied van 
de desbetreffende kerkuil voor. 
Maar hoe interpreteren we die 
braakbalgegevens? Meten we met 
braakballen de aanwezigheid van 
kleine zoogdieren 500 meter rond 
de broedplaats? Of 5 kilometer? Of 
wel 10? Met andere woorden: waar 
jagen kerkuilen en hoe nauwkeurig 
zijn de pluisdata?

Mee met de uilen
Om te weten te komen hoe groot 
hun jachtgebied is zijn we in het ▶

●  Kerkuil. Foto: Jankees Schwiebbe.

De kerkuilen maakten meestal een lange vlucht in een 
bepaalde richting, keerden dan met een prooi terug, 

en maakten dan een nieuwe vlucht.
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Op stap met vrouwtje ‘Voorne-Putten’

In de nacht van 28 mei 2017 werd de gezenderde vrouwelijke kerkuil om 
23:30 uur actief. Ze maakte een rondje van 3,5 km oostelijk van de broed-
plek en vloog om 23:40 uur vlot weer terug naar de kast met een gevangen 
veldmuis voor haar twee jongen. Het mannetje had eerder al een jonge brui-
ne rat en een woelmuis gebracht. Direct daarna volgden twee snelle vluch-
ten van ongeveer een kilometer naar de graslanden in het oosten, met twee 
keer een woelmuis als resultaat. Tussendoor kwam de man nog aan met een 
spitsmuisje. Daarna volgde een vlucht van 2 km, met weer een woelmuis als 
opbrengst. In de tussentijd bracht de man nog een flinke woelmuis binnen. 
Om half twee begon het vrouwtje aan een cirkelvormige langere vlucht ten 
oosten van de kast. Deze rondvlucht duurde een half uur, waarbij de uil in 
totaal 6,5 km aflegde. Het leverde haar een stevige veldmuis op. Vervolgens 
bleef zij een kwartiertje in een grote schuur op het erf rusten of jagen en 
begon daarna aan een korte tocht. Ze verbleef eerst een kwartiertje in de 
buurt van een afrasterpaal, vanaf waar ze waarschijnlijk jaagde. Vervolgens 
vloog ze langs de oever van een sloot. De vogel vloog daar vrij langzaam, 
met een snelheid van 5 m per seconde. In de tussentijd bracht man kerkuil 
twee veldmuizen en een spitsmuis naar de nestkast. Het vrouwtje vloog om 
3:35 uur terug naar de kast waarna ze die nacht niet meer uitvloog. De man 
jaagde nog even door en kwam nog met twee veldmuizen thuis.

●   Braakbal.        
Foto: Jasja Dekker.

broedseizoen van 2017 de foe-
rageertochten nagegaan van vijf 
kerkuilen in Noord- en Zuid-Hol-
land, door ze uit te rusten met een 
GPS-logger. Zo’n GPS-logger is 
een klein apparaatje van ongeveer 
10 gram en bestaat uit een GPS, 
een geheugenkaart en een accu. 
Het wordt met een rugzakje van 
teflonveter op de rug van de uil 
gebonden. De logger legt elke 5 of 
6 minuten de positie van het dier 

ren in het Twiske (vrouw), het Wor-
merveld (man) en in Zuid-Holland 
op Voorne-Putten (vrouw en man) 
en op Goeree (vrouw). Dit alles 
gebeurde samen en in overleg met 
de lokale kerkuilenwerkgroepen en 
de eigenaren van de kasten.

Op het erf en verder weg
De onderzochte kerkuilen volgden 
tijdens de foerageertochten verge-
lijkbare patronen. Ze vlogen in lus-
sen, vingen een prooi en vlogen dan 
weer terug naar de nestkast . Alle 
gevolgde dieren vlogen tijdens het 
jagen niet verder dan 2,5 km van 
de nestkast. De kerkuilen maakten 
meestal een lange vlucht in een 
bepaalde richting, keerden dan met 
een prooi terug, en maakten dan een 
nieuwe vlucht. Dat gebeurde soms 
in dezelfde richting, soms een heel 
andere kant op. Binnen de straal 
van 2,5 km rond de kast werden 
flinke tochten afgelegd. Een van de 
dieren vloog in een nacht minstens 
17 km!
De gevolgde kerkuilen brachten 
ook veel tijd door in de buurt van 
hun nestkast, in de meeste gevallen 
op een (boeren)erf. Gebaseerd op 
nachten dat we ook dieren konden 
observeren ging het daarbij niet 
alleen om jagen, maar ook om rond 
de kast ‘patrouilleren’ en prooi 
aanbrengen naar de jongen. Tijdens 
een aantal dagen observeerden we 
dat de vrouw bij de jongen bleef, de 
man in een schuur of kast verderop 
de dag doorbracht, en de volwassen 
dieren bij zonsopgang en zons-
ondergang roepend rond de kast 
vlogen om elkaar te vinden.

De gevolgde dieren verschilden 
in hoe ze hun tijd over hun jacht-
gebied verdeelden. Van de kerkuil 
op Goeree nam de verblijftijd af 
met afstand tot de kast. Met andere 
woorden, er werd meer gejaagd 
dichtbij de kast dan verder weg. 
De vrouw van het broedpaar van 
Voorne-Putten was de eerste twee 

vast. Na een nacht kunnen de gege-
vens op afstand worden uitgelezen. 
In dit onderzoek wilden we niet 
alleen weten waar de uilen jaagden, 
maar ook wat ze vingen en aan hun 
jongen voerden. Daarvoor werden 
in de nestkasten cameravallen ge-
plaatst in de wand achter de ingang. 
De camera’s maakten met een 
onzichtbare infraroodflits een reeks 
van tien foto’s van de landende 
kerkuil met prooi. We volgden die-
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●   Een van de gevolgde uilen met GPS-log-
ger. De antenne is gemaakt van stevig 
maar flexibel gevlochten metaaldraad. 
Tijdens het vliegen is de logger verbor-
gen onder de dekveren en steekt alleen 
de antenne uit. Foto: Jasja Dekker.

nachten dicht bij de kast te vinden. 
Tijdens de overige nachten was ze 
even vaak op 2 tot 2,5 km afstand 
actief als dichterbij. De andere drie 
vogels (de man van het paar van 
Voorne-Putten, man Wormerland 
en vrouw Twiske) waren het vaakst 
actief in gebieden op zo’n 700 tot 
1000 meter van de kast en maakten 
minder vaak langere tochten.
Opvallend was dat de uilen vaak op 
het eigen erf joegen, dus dicht bij de 
kast. Tijdens hun foerageervluchten 
bezochten ze overigens ook erven 
van boerderijen in de omgeving.

Van braakbal naar 
verspreidingskaart
We weten nu dus dat deze kerkuilen 
maximaal 2,5 km van de nestkast 
jagen. Het voorkomen van noordse 
woelmuizen in braakballen kunnen 
we dus vertalen naar de versprei-
ding in Noord-Holland. Maar wat 
als je nu geen noordse woelmuis in 
braakballen vindt? Komt hij daar 
dan ook niet voor? Dat hangt af van 
de omvang van de partij braakbal-
len. Door elke braakbal los te plui-
zen, veel partijen van verschillende 

omvang te verzamelen, braakballen 
en vallenonderzoek te combine-
ren en veel slimme statistiek, is 
berekend dat als in een partij van 
meer dan 150 prooien geen noordse 
woelmuis is aangetroffen, deze 
dan waarschijnlijk ook niet in die 
omgeving voorkomt (Van Strien et 
al., 2015). Zo ontstaat een versprei-
dingskaart van noordse woelmui-
zen met aan- én afwezigheid. En 
ontstaat een beeld hoe de noordse 
woelmuispopulaties zich ontwikke-
len. Daarover meer in een volgend 
nummer van tussen Duin & Dijk.
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Opvallend was dat de uilen vaak op het eigen erf joegen, 
dus dicht bij de kast.


