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Jacques van der Neut schrijft in Van Nature over opvallende
waarnemingen in de natuur. Hij werkt als boswachter in De
Biesbosch. Daarnaast is hij een verwoed natuurfotograaf.

VAN NATURE

Kerkuilen vestigen zich graag in gebouwen zoals schuren of kerktorens. De fraaie uilen
broeden ook wel in holle bomen. Van Nature stond onlangs oog in oog met zo’n stel, dat
huisde in een reusachtige beuk.
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Een rustende kerkuil in de nok van een in onbruik geraakte schuur. FOTO’S JACQUES VAN DER NEUT
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Kerkuilen voor hun nestholte in een reusachtige beuk.

Oog in oog met kerkuilen
I
n verlaten keten, ruïnes en schuren ben ik wel eens vaker kerkuilen tegengekomen. Kerkuilen
zijn en blijven mysterieuze vogels, met die opvallend crême
gekleurde borst en de karakteristieke,
hartvormige witte gezichtssluier.
Een uitnodiging om eens een kijkje
te komen nemen bij een stel van die
fraaie uilen in Ridderkerk, nam ik
dan ook met beide handen aan. De
reusachtige beuk, die als woning van
de kerkuilen diende, stond in een
tuin langs de weg.
Voordat ik bij de bewuste beuk
aankwam, hoorde ik het kenmerkende geluid van de kerkuilen, hetgeen neerkomt op een enorm geblaas
en ijl gesis. Die bizarre geluiden werden in vroeger tijden in verband gebracht met spoken en demonen. Zo
staand in het donker, kan ik mij daar
wel iets bij voorstellen. De beuk is
een prachtige blikvanger en de kerkuilen zijn behoorlijk actief. Af en
toe scheren de vogels door de straat
en worden tijdens hun vlucht kort
door de straatlantaarns beschenen. In
de verte komt een jogger aanhollen,
maar de man lijkt niets te horen. Als
hij dichterbij komt snap ik wel
waarom. Hij draagt een koptelefoon.
De man heeft geen idee wat zich boven hem allemaal afspeelt.

Lawaai
In de nestholte in de bewuste beuk is
het druk, want op een gegeven ogenblik tel ik twee volwassen vogels en
drie juveniele exemplaren. Als een
van de ouders bij het gat in de boom
landt overheersen de sissende geluiden. Een lawaai van heb ik jou daar!
Het is een laat (en wellicht tweede)
broedgeval, hetgeen kan voorkomen

in muizenrijke jaren. De kerkuilen
zitten bijna de hele avond buiten en
af en toe strijken ze neer op het dak
van het woonhuis of op het hek. Terwijl de vogels af en aan vliegen, vraag
ik mij af hoe ik dit tafereel het best in
beeld kan krijgen. Een flitser heb ik
wel, maar de resultaten vind ik
meestal niet bevredigend. De lichtgevoeligheid van mijn camera zet ik
op de maximale waarde (25600 ISO),
maar dan ben ik er nog niet. Aan
mijn metgezel vraag ik of hij het geheel eens kan bijlichten met een zaklantaarn. Dankzij dat kunstlichtje
zien de opnamen op mijn display,
aan de achterkant van mijn camera-

body, er heel acceptabel uit. De kerkuil is typisch een vogel van laaggelegen agrarisch gebied, maar komt ook
voor langs bosranden en de kust.
Kerkuilen nestelen en rusten in gebouwen en holle bomen en jagen boven akkers, weilanden, bermen,
greppels, rivieroevers en spoorwegemplacementen. In het algemeen
doen zij dat ’s nachts, maar in de
broedtijd ook wel in de schemering
en zelfs overdag. Op het menu van de
kerkuil staan vooral zoogdieren: veel
kleine muizen, woelmuizen en spitsmuizen en soms ook wel vleermuizen, maar ook grotere, zoals ratten.
Een klein deel van het dieet bestaat
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Beter zien in het donker
Een van de eerste
vereisten voor een
oog dat ’s nachts
dienst moet doen is,
dat het zoveel mogelijk
licht moet opvangen
en concentreren. Uilen
hebben dan ook grote
ogen, maar grootte alleen is niet genoeg.
Ook de structuur van
het oog moet anders
zijn dan dat van een
dagvogel.
Een van de meest opvallende kenmerken
van het oog van een uil
is het betrekkelijk
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Steenuilen jagen ook overdags.

grote ‘venster’, het
systeem van hoornvlies en lens.
Als mensen en uilen
zich in hetzelfde

nachtlandschap bevinden kan het feit dat de
één alleen struikelend
en tastend zijn weg
weet te vinden, terwijl

de ander moeiteloos
tussen boomtakken
doorvliegt grotendeels
verklaard worden door
het verschil in helderheid tussen hun netvliesbeelden. De structuur van hun optisch
systeem en het feit dat
ze zeer gevoelige, rijkelijk van staafjes
voorziene netvliezen
hebben, houdt in dat
uilen prima zijn uitgerust om ’s nachts feilloos in de donkerste
hoeken de weg te vinden.

uit vogels die op hun slaapplaats
worden verrast. Uilen verzwelgen
hun prooien meestal met huid en
haar en nadat de sterke spijsverteringssappen die de maag afscheidt de
voedzame zachte delen hebben verteerd, worden de onverteerbare haren, botjes, tanden en delen van het
uitwendig skelet van insecten, weer
uitgebraakt in de vorm van stevig
verpakte braakballen. De grootte, de
vorm en zelfs de kleur van de braakballen geven soms duidelijke aanwijzingen over de soort die de pluizige
gevallen heeft achtergelaten.

Laagje vernis
Grote uilen produceren gewoonlijk
grote braakballen. Die van de kerkuil
hebben vaak een karakteristieke,
bijna zwarte kleur en glanzen enigszins, alsof er een laagje vernis op zit.
Kerkuilen kunnen, als de jacht slecht
is, ook een aantal kleinere ballen uitbraken. Gemiddeld worden er per
dag twee braakballen gevormd en
vaak worden die gedeponeerd bij de
overdag gebruikte nestplaats, of zelfs
bij de nestplaats.
Kerkuilen blijven hun schuilplaats
meestal jaren trouw, zodat er op zo'n
locatie een grote stapel braakballen
kan ontstaan. De kerkuil broedt normaal gesproken in een afgesloten
ruimte, maar ook in moderne boerenschuren soms tussen balen hooi
of stro. Van nestbouw is nagenoeg
geen sprake. Het wijfje broedt de vier
tot zeven eieren in dertig dagen uit.
Zij begint meteen, na het eerste ei,
zodat de jongen met intervallen van
twee tot drie dagen uitkomen. Na 50
dagen vliegen die uit, maar ze zijn
dan nog ongeveer drie weken van
hun ouders afhankelijk.

