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Over een groot verlangen om 
nog ‘ns een uiltje te vangen
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Een bisnummer voor een gigant, de grootste uil ter wereld. Hoog bezoek op deze bladzijde. In 
alle opzichten. En om het plat te zeggen ‘goed voorzien van poten en oren’, zoals Rafaëlla, de 
vriendin van Axel Witsel.

Een krachtpatser

Een gigant, een krachtpaster …, laat ons de Oehoe als robuust 

betitelen, en beseffen dat zijn vrouwtje nog vier vingers boven 

hem uittorent. Toen ik in De Zonnegloed oog in oog stond met zijn 

Amerikaanse neef, stond ik als aan de grond genageld. Neem nu 

die afstaande oorpluimen, die hem de allure geven van een Oude 

Belg, die zijn tegenstander neerbliksemt met zijn stekende blik. Of 

zijn weinig uitgeproken gezichtssluier die niet loslaat. 

Grof gebekt kan je de Oehoe niet noemen. Ziin kromme, zwarte 

snaveltje lijkt ondergesneeuwd. Maar schijn bedriegt. De snavel is 

tegelijkertijd een dodelijke dolk en een vlijmscherp fileermes.

Twee tenen van zijn klauwen zijn naar voren gericht en twee naar 

achteren, terwijl de verdeling bij roofvogels, drie tegenover één is. In 

zijn pootafdruk zijn de lange en gebogen nagels en de spoorlengte 

van 10,5 cm gemakkelijk te herkennen.

Een schemerjager

Een Oehoe is een uitmuntende jager. Het oer-Vlaamse ‘hij heeft zijn 

ogen niet in zijn zak’ is absoluut toepasselijk. De frontaal geplaatste 

ogen, gecombineerd met de beweeglijkheid van zijn nekspieren, 

garanderen, een blikveld van 270°. Dankzij het hoge aantal 

lichtgevoelige cellen op zijn netvlies (de zgn. staafjes), werken zijn 

ogen als een nachtkijker en wordt de afstand tot zijn prooi accuraat 

ingeschat. 

De ooropeningen van de Oehoe staan asymmetrisch, waardoor de 

geluidsgolven het ene oor driehonderdste van een seconde eerder 

bereiken dan het andere, voldoende om de prooi tot op de millimeter 

nauwkeurig te lokaliseren, zelfs in het pikdonker. De gezichtssluier 

fungeert als verstelbare trechter.

De prooi opsporen is één zaak, de jacht succesvol afronden een 

andere. Wat vermijdt de Oehoe om die hierboven beschreven 

akoestiek niet te verstoren? Een fluwelen kussentje aan de bovenkant 

van de vleugels en de op een kam lijkende tanden aan de randen 

van de uiterste slagpennen breken de luchtstroom af en voorkomen 

geruis. De arme prooi is zich van geen kwaad bewust als de Oehoe 

laag over de grond komt aanvliegen.

Naast de perfecte afstemming tussen ogen, oren en het zachte 

verenkleed is ook de weersgesteltenis bepalend. Regen en hagel 

houden de Oehoe aan de grond. Of moet ik zeggen: in zijn (roest)

boom.

Een (t)huisman

Oehoes zijn elkaar hondstrouw. En net als een Hasseltse foorkramer 

heeft hij winter en zomer een vaste standplaats. Enkel als de 

nood het hoogst is - bij voedselschaarste – zal hij zijn broedplaats 

verlaten. Dit in tegenstelling tot zijn jongen, die, in hun eerste twee 

levensjaren, als nomaden op zoek gaan naar een territorium dat nog 

niet gekoloniseerd is.

Een met-huid-en-haar-opvreter

Na de vertering worden beentjes, haren, nagels, tanden en veertjes 

uitgebraakt. Deze braakballen liggen onder zijn roestboom in de 

nabijheid van zijn horst. Elke rechtgeaarde vogelaar zal het als zijn 

plicht zien deze braakballen te pluizen om het eetpatroon van ‘zijn’ 

Oehoe in kaart te brengen.
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Een hoge borst opzetter 

Een Oehoe communiceert zowel met geluiden als via zijn 

lichaamshouding. Hij beschikt over een uitgebreid repertoire. 

‘Boe-hoe’ (over de taalgrens: oû-ho) draagt 2 tot 4 km ver. Zijn luide, 

blaffende alarmroep klinkt als ‘kvek’, ‘kwa’ of ‘kwa-kwa-kwa’. De 

jongen maken een  blazend geluid, wanneer ze om voedsel bedelen. 

De bedelroep van het vrouwtje is een hees ‘chwrreng’ (de goddelijke 

Cream maakte er op hun superalbum Disraeli gears ‘Swlabr’ van).

De dreighouding van jonge en volwassen Oehoes bestaat uit het 

spreiden van de vleugels en het opzetten van de veren. 

Ere wie ere tekomt 

Het artikel ‘De Oehoe’ (www.dezonnegloed.be,

(Spreekbeurten) was een gulle informatiebron.

Commentaar van de vogelaar (klein woordenlijstje)

Een braakbal: bestaat uit de onverteerde resten van dieren, 

zoals botjes, haren en nagels.

Een gezichtssluier: een typische gezichtsopbouw; uilen 

hebben een afgeplat gezicht met naar voor gerichte ogen

Een orde: een classificatie, bv. loopvogels, roofvogels, 

zangvogels …; uilen vormen een duidelijk afgebakende, 

eigen orde en zijn niet verwant aan de roofvogels, zoals 

vroeger aangenomen werd

Een roestplaats: een rustplaats in een boom

Een slagpen: de grootste van de vier soorten veren; door de 

slagpennen kan een vogel vliegen

Een spoorlengte: de afstand tussen nagel en achterteen. 

Links:  de Siberiche oehoe

Rechts: de Amerikaanse oehoe

EEN VERBLIJF ZONDER VOGELS IS ALS 
EEN MAALTIJD ZONDER KRUIDEN.
M.A. Langlois, Harivansa, ou Histoire de la 
Famille de Hari, Paris 1834.


