Uilenballen‐project Zoogdiervereniging & de Kerkuilen‐werkgroepen:
TOP‐project met TOP‐resultaten!
Al bijna 20 jaar worden uilenballen geplozen, deels door actieve leden van Kerkuil‐
werkgroepen, deels door waarnemers van de Zoogdiervereniging. Het pluizen van
uilenballen levert hele leuke en interessante informatie over de VERSPREIDING van kleine
zoogdieren. Sinds 1995 zijn meer dan een MILJOEN prooien geplozen en gedetermineerd.
Daarmee is op landelijk en provinciaal niveau veel bekend over waar, welke SOORTEN kleine
zoogdieren voorkomen.

Fig 1. Alle locaties met gegevens van
geplozen uilenballen partijen uit de
periode 1995‐2012 (1 jaar grijze
driehoekjes, meerdere jaren zwarte
cirkels.)

Fig 2. Alle wenshokken waaruit de
Zoogdiervereniging graag informatie wil over kleine
zoogdieren op basis van uilenballen (herhalingen). In
sommige delen van NL wordt momenteel alle
uilenballen geplozen (Delta, Twente/ZO‐Drenthe)

Trends in verspreiding
Met behulp van alle pluis‐data heeft het CBS (Arco van Strien) een methodiek ontwikkeld,
waarmee TRENDS in de verspreiding van kleine zoogdieren kunnen worden gevolgd. Om
trends te kunnen berekenen, is het noodzakelijk dat uilenballen REGELMATIG in hetzelfde
UURHOK worden verzameld. Exact dezelfde broedlocatie is niet nodig, maar mag natuurlijk
wel.
Als Zoogdiervereniging hebben we een lijst van gewenste uurhokken en de daarin gelegen
(broed)locaties opgesteld. Hopelijk lukt het om in deze wenshokken 1x per jaar braakballen
te verzamelen en dat dan liefst 3‐4 maal in een periode van 6 jaar. Braakballen uit de
wenshokken krijgen voorrang bij het uitpluizen. Nota bene: losse partijen blijven ook
interessant voor verspreidingsgegevens, maar krijgen een lagere prioriteit bij het uitpluizen
(het aanbod van uilenballen is nog steeds grotere dan het aantal liefhebbers dat wil/kan
pluizen). De ‘sturing’ is op uurhok‐niveau, maar we hopen op vaste locaties.

Alle mensen die nu al betrokken zijn bij het uilenballen pluizen en de provinciale en regio‐
werkgroepen zullen worden geïnformeerd wat de wenshokken zijn en gevraagd worden om
mee te doen.
Gaat er veel nu dus veranderen?
Nee, in de praktijk veranderd er voor de Kerkuilenwerkgroepen niets: ga vooral door met
waar je al jaren mee bezig bent! Wat wel veranderd is dat de vraag naar uilenballen vanuit
de Zoogdiervereniging wat gerichter gesteld gaat worden. Het is onmogelijk en ook niet
nodig om alle uilenballen van alle broedlocaties in heel Nederland te verzamelen en uit te
pluizen. Vanuit de Zoogdiervereniging zal alleen gerichter gevraagd worden om uilenballen
te verzamelen in wenshokken. Door een wat gerichtere aansturing kunnen uiteindelijk
trends over de verspreiding van kleine zoogdieren worden gemaakt en zullen aangeleverde
uilenballen ook (hopelijk) sneller uitgeplozen worden.
Broedgegevens ook belangrijk voor monitoring!
De veldmuizen‐plaag van 2014 heeft duidelijk gemaakt dat roofvogels sterk reageren op de
veldmuizen‐stand en dat diverse broedgegevens (datum 1e ei, aantal jongen, etc.) een
indicatie zijn voor de (veld)muizenstand. Het invoeren van deze gegevens in de SOVON
module NESTKAART kan wellicht bijdragen aan een nieuw op te zetten Early‐Warning‐
Systeem (EWS). Als Zoogdiervereniging hopen we in 2016 een (digitale) link te kunnen
leggen tussen de gegevens in NESTKAART en de resultaten van het uilenballen‐project.
Daarmee wordt het broedsucces van een locaties en het dieet van kerkuilen gekoppeld.
Door deze gegevens aan elkaar te koppelen wordt het nog leuker om gegevens te
verzamelen en bij te dragen aan meer KENNIS over kerkuilen en kleine zoogdieren in
Nederland.
Nieuwe website
Wat ook gaat veranderen is de website. De site www.uilenballenpluizen.nl zal ‘vervangen’
worden door een landelijke site www.MUIZENPLUIZEN.nl. Daarop komt algemene informatie
over uilen, uilenballenpluizen en ook de mogelijkheid om pluis‐gegevens direct in te voeren
en bijvoorbeeld overzichtskaartjes te maken. Deze nieuwe site zal in 2016 worden gebouwd.
Vanuit de Zoogdiervereniging hopen we op een succesvolle SAMENWERKING met de
kerkuilenwerkgroepen. De doelstelling is duidelijk: meer doen met de gegevens die verzameld
worden. Daarbij is de hulp en MEDEWERKING van de kerkuilenwerkgroepen heel belangrijk.
We zouden het dan ook erg fijn vinden als jullie tips of ideeën hebben hoe het verzamelen
van uilenballen NOG MAKKELIJKER kan.
Vragen?
Heb je vragen, stuur dan een mailtje aan: ‘muizenpluizen@zoogdiervereniging.nl’ of aan
‘neeltje.huizenga@zoogdiervereniging.nl’. Uilenballen of geplozen partijen kunnen GRATIS
opgestuurd worden naar het antwoordnummer van de Zoogdiervereniging:
Zoogdiervereniging / uilenballen, Antwoordnummer 98198, 6500 VA Nijmegen

