Europese oehoe

Bubo bubo

Verspreiding:
Voedsel:

Europa en Azië
Hazen, muizen, vogels en soms
reptielen en vis.
Leeftijd:
Ongeveer 20 jaar, in dierentuinen
wel 60 jaar.
Gewicht:
Man: 1,5 tot 3 kilogram, vrouw:
1,7 tot 4 kilogram
Broedduur:
34 tot 36 dagen
Aantal eieren per keer:
2 tot 4
IUCN-status:
Niet bedreigd
Hoe zie ik eruit?
De uilenfamilie
De uilenfamilie is in twee groepen opgedeeld. Je hebt de kerkuilen, hiervan zijn er 16
soorten. De andere familie zijn de (gewone) uilen en dat zijn bijna 200 soorten. Er
zijn dus veel verschillende soorten uilen. De kleinste uil is 12 centimeter lang en heet
de dwerguil. De grootste uil is de Europese oehoe, deze wordt wel 75 centimeter. In
dit spreekbeurtpakket gaan we het hebben over deze grootste uil.
Bruine vogel
De Europese oehoe is een bruine vogel. Op de borst zijn meer lichte veren te vinden
dan op de rest van hun lichaam. Zijn poten zijn bijna helemaal bedekt met veren. Zo
kan hij zijn poten goed warm houden. Aan zijn tenen zijn lange scherpe nagels te
vinden. De ogen van de oehoe zijn oranje van kleur. Het mannetje is vaak kleiner
dan het vrouwtje.
Oorpluimen
Op zijn kop zijn twee grote pluimen te vinden. Deze worden ook wel oorpluimen
genoemd. Dit is eigenlijk geen goede naam voor de deze veren. Ze zijn meer te
vergelijken met wenkbrauwen. Aan wenkbrauwen kan je bij mensen veel zien. Zo
kan je er bijvoorbeeld aan zien of iemand boos kijkt. Bij de oehoe kan je het zien aan
de oorpluimen. Als de veren omhoog gericht staan, is de oehoe alert. Dit betekent
dat hij zijn omgeving goed in de gaten houdt. Als de oorpluimen plat liggen, is hij op
zijn gemak. Het kan zijn dat hij dan aan het rusten is.
Waar woon ik?
De oehoe komt in grote delen van Europa en Azië voor. Ook in Nederland kan de
Europese oehoe gezien worden. Ze leven in bossen waar steile hellingen en heuvels
te vinden zijn. Hun nesten maken ze in bomen en in spleten in rotswanden.
In het bos hebben ze hun eigen territorium. Dat is een deel in het bos waar ze wonen
en waar geen andere oehoes mogen komen. In dit territorium blijven ze het hele jaar
door. In de winter is er wel eens minder voedsel te vinden. Dan vliegen de oehoes
hun leefgebied wel eens uit, op zoek naar voedsel.

Wat eet ik?
Goede jager
Een oehoe is een roofvogel. Hij is een hele goede jager. Zijn oren en ogen zijn goed
ontwikkeld om hem te helpen bij het vinden van zijn prooi. Zo kan hij zowel in de
schemering als overdag in het felle zonlicht goed zien. Het grootste gedeelte van zijn
voedsel bestaat uit zoogdieren zoals hazen en muizen. Daarnaast vangt hij zo nu en
dan een vogel.
Geruisloos vliegen
De oehoe is niet alleen een goede jager dankzij
zijn goede oren en ogen, maar ook dankzij zijn
veren. Andere vogelsoorten hoor je vliegen
doordat de wind langs hun veren op de vleugels
geluid maakt. Dit is bij uilen, en dus ook bij de
oehoe, niet zo. Op zijn vleugels heeft hij namelijk
bijzondere veren. Deze veren hebben een
zachte rand. Deze zachte rand zorgt ervoor dat
de wind die langs de vleugels komt geen geluid
maakt. Zo kan de oehoe geruisloos vliegen.
Schutkleur
Als de kleur van een dier op zijn omgeving lijkt en hij daardoor niet opvalt, heeft hij
een schutkleur. De oehoe is zo’n dier met een schutkleur. Als hij in een boom zit is hij
niet zo gemakkelijk te spotten. Ook dit helpt hem weer bij het jagen op prooien.
Want als de prooi de oehoe niet ziet zitten, zal de prooi niet vluchten.
Mijn familie en ik
Oehoes zoeken hun partner uit als ze ongeveer 2 jaar oud zijn. Ze blijven dan hun
hele leven lang samen. Als één van de twee overlijdt, zal de ander op zoek gaan
naar een nieuwe partner. Als het vrouwtje haar eieren in het nest heeft gelegd, gaat
ze de eieren uitbroeden. Het mannetje zorgt dan voor het eten. Ook na het uitkomen
van de eieren is het mannetje degene die voor het eten zorgt. Na 7 weken kunnen de
jongen vliegen en verlaten zij het nest.
Help!
Terug in Nederland
In Europa is de oehoe erg zeldzaam geweest. Dit kwam doordat er op ze gejaagd
werd en dat ze vergiftigd werden. Gelukkig is hier verandering in gekomen.
Natuurbeschermers zijn een reddingsactie begonnen. Nu gaat het weer beter met de
oehoe en zijn ze niet meer bedreigd. Ook in Nederland is de oehoe weer terug. Ze
broeden zelfs in Nederland.
Minder leefgebied
De Europese oehoe heeft geen vijanden die op ze jagen. De mens vormt wel een
bedreiging voor deze vogel. Mensen jagen niet (meer) op deze vogel, maar zorgen er
wel voor dat hun leefgebied kleiner wordt. Bossen worden gekapt en er worden
wegen aangelegd die door hun leefgebied lopen. Deze wegen zorgen voor
verkeersslachtoffers onder de dieren. Als de oehoe een dood dier van de weg wil
pakken om op te eten, kan het wel eens zijn dat hij zelf wordt aangereden.

Wist je dat…
… uilen drie oogleden hebben?
Een bovenooglid om te knipperen, een onderooglid om het oog te sluiten tijdens het
slapen en een horizontaal ooglid om het oog schoon te houden.
… een uil niet met zijn ogen kan draaien?
Bij uilen zitten hun ogen vast in hun kop. Hierdoor kunnen ze niet met hun ogen
draaien. Om goed om zich heen te kijken moeten ze daarom hun hele kop draaien.
… een uil zo ver zijn kop kan draaien dat hij achter zich kan kijken?
Dit komt omdat een uil twee keer zoveel nekwervels heeft als mensen, namelijk wel
14.
… de oehoe zijn naam te danken heeft aan het geluid dat hij maakt?
De oehoe roept zijn eigen naam als hij geluid maakt. Doordat hij dit geluid maakt,
heeft hij de naam ‘oehoe’ gekregen.
… uilen niet alleen ’s nachts actief zijn?
Er zijn ook uilen die juist overdag jagen. Wil je weten welke uilen overdag actief zijn,
kijk dan naar de kleur van hun ogen. Zij hebben namelijk gele ogen. Uilen met oranje
ogen (zoals de oehoe) jagen in de schemering en als uilen zwartbruine ogen hebben,
jagen ze ’s nachts. Toch gaat dit regeltje niet altijd op. Er zijn meerdere
uitzonderingen.

Meer informatie?
Wil je meer weten over de oehoe en de rest van zijn uilenfamilie? Klik dan op de
volgende linken:
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clippopup/20111121_oehoe01
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clippopup/20050614_uilen01
Wil je weten, in welke dierentuin je deze diersoort in het echt kunt zien, gebruik
dan de ‘Dierzoeker’ op www.nvddierentuin.nl.

