
Wat zijn braakballen eigenlijk?
Uilen slikken hun prooi vaak in zijn geheel in. De stukjes die
onverteerbaar zijn, blijven in hun maag achter en worden na
een poosje weer uitgebraakt. Als je ze uit elkaar peutert, weet
je precies wat uilen eten. Je vindt bijvoorbeeld een schedel-
tje en haren van een veldmuis, een pootje van een mol of het
schild van een kever. Maar je kunt ook haren en veren tegen-
komen.

Hoe komt dat? Vogels kunnen deze voedselresten niet verte-
ren doordat hun maag uit twee delen bestaat: de kliermaag
en de spiermaag. In de spiermaag worden de onverteerde
resten tot een bal geperst, en met een laagje slijm erover is
het makkelijker om ze via de slokdarm uit te spugen. Samen
met het slijm dienen de haren van de gegeten muizen als
“bindmiddel” om alle resten aan elkaar te plakken.

Uilen produceren één à twee braakballen per dag. Dat is af-
hankelijk van hoeveel ze gegeten hebben. Ransuilen bijvoor-
beeld spugen een bal per dag uit als ze drie veldmuizen
hebben gegeten. Eet een ransuil meer dan drie muizen dan
worden de voedselrestanten verdeeld over twee braakballen.
De ballen worden een dag na de jacht uitgebraakt, tussen tien
tot twintig uur na de laatste hap.

Onderzoekers pluizen ook!
Braakballen van uilen zijn zeer geschikt voor onderzoek naar
kleine zoogdieren. Dat geld niet voor de braakballen van an-
dere vogels. Waarom niet? Andere roofvogels hebben een
sterk maagsap, maar vooral omdat ze hun prooi plukken zijn
er weinig botjes te vinden in hun braakballen. Bij vogels als
meeuwen en kraaien zijn de braakballen sterk wisselend van
vorm en inhoud, omdat deze vogels een zeer gevarieerd
menu hebben.

Onderzoekers pluizen daarom braakballen van uilen. Zij
speuren aan de hand van schedels en kaakjes welke soorten
muizen de uilen gegeten hebben. Zo komen ze in korte tijd
veel te weten over welke soorten muizen er in een gebied
voorkomen. Ze komen ook meer te weten over hoeveel mui-
zen er zijn van een bepaalde soort en of dat per jaar sterk
verandert. Zo kom je niet alleen veel te weten over muizen
maar ook over uilen. Want die twee zijn onderling verbonden
in het voedselweb. 

Een jaar met veel muizen leidt tot veel meer broedsucces bij
de uilen en omgekeerd. Zo houden roofdier en prooidier el-
kaar in evenwicht en hebben wij als mensen geen last van
bijvoorbeeld muizenplagen. Die zouden ontstaan als er veel
minder uilen zouden zijn. 
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Muizen Er zijn verschil-
lende soorten muizen. In een
braakbal herken je de soort aan
de schedel, de kaken en het gebit
(boven- en onderkaak). 

Zitten er op de kaak scherpe
hoektanden en knipkiezen? Dan
zijn het spitsmuizen. >
Ze hebben een spitse snuit en kleine oortjes en het zijn
roofdiertjes! Daarom is de spitsmuis geen knaagdier maar
horen spitsmuizen bij de insecteneters. Dat is goed te zien
aan hun gebitje: alles in het klein, maar
scherpe tandjes en duidelijke
hoektanden: een typisch roof-
diergebit.

Zie je daarentegen ribbel-
kiezen dan heb je te maken
met woelmuizen. >
Dit zijn planteneters (zaden en
wortels), met hun ribbel-

kiezen kunnen ze goed malen.  Het zijn grauwbruine
muizen met een wat stompere kop, korte staart

en oren die deels in de vacht schuilgaan.
Waar veel woelmuizen zitten, is de bodem

zacht (omgewoeld) en zijn tal van vaste
looppaadjes in het groen te vinden.

En zie je knobbelkiezen 
met puntige hoektanden 
dan zijn het de zogenaamde
ware muizen. >
Dat zijn echte alleseters. Met hun
knobbelkiezen waarmee ze kunnen
knippen en malen. En met hun pun-
tige hoektanden kunnen ze hun prooi
verscheuren. Ware muizen zien eruit
zoals iedereen zich een muis voor-
stelt: grote zwarte kraalogen, een spitse snuit en 
grote oren. 
Bekende muizen (zoals bijvoorbeeld Mickey Mouse) 
zijn allemaal ware muizen.
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Uilen Van de ransuil, kerkuil en steen-
uil zijn vrij eenvoudig braakballen te verza-
melen. De leefwijze, het leefgebied, de
jachttechniek en ook het voedsel van deze
vier uilen verschilt.

< Ransuilen eten vooral woelmuizen en
ware muizen, liefst veldmuizen. Spitsmui-
zen vinden ze niet te eten! Ze leven in bos-
gebieden met daaromheen open landschap
om te jagen. Ze broeden in boomnesten
waarbij ze vaak gebruik maken van oude
nesten van zwarte kraai, ekster of eekhoorn.

< Kerkuilen broeden vaak in kerktorens,
maar daarnaast kun je ze ook vinden in
boerderijen, kastelen, molens, verlaten ge-
bouwen, duiventillen, en zelfs in holle
bomen, als het er maar erg rustig is en don-
ker. Ze jagen in halfopen kleinschalig land-
schap. Ze eten allerlei muizen.

< Bosuilen leven in oude loofbossen en
broeden in holtes in bomen in stadsparken,
stadsparken, tuinen en boomgaarden. Ze
eten kleine zoogdieren en vogels.

< Steenuilen eten vooral insecten, waar-
door je veel ballen moet uitpluizen om iets
over kleine zoogdieren te weten te komen.
Steenuilen leven in diverse halfopen, land-
schappen. Favoriet zijn de weinig gebruikte
graslanden en andere kleinschalige agrari-
sche gebieden. De aanwezigheid van heg-
gen, houtwallen en (knot)bomenrijen is van
groot belang, want daar broeden ze in.

Zelf speuren Zelf op eigen houtje braakballen
zoeken, is een kwestie van veel geduld en heel veel geluk.
Maar we hebben wel wat tips voor je hoe de ervaren men-
sen dat doen:
Een uil komt vaak op dezelfde plek terug om er te rusten
(ransuilen zelfs met meerdere exemplaren in dezelfde
boom!). Het is dus niet gek dat de bodem rondom zulke
“roestplekken” soms bezaaid ligt met braakballen.

Ook kun je braakballen vinden op de broedplaatsen. Kerk-
uilen broeden in gebouwen zoals loodsen of boerenschu-
ren. Meestal in nestkasten. Ook  steenuilen broeden steeds
meer in speciale nestkasten. Ook daar is de kans erg groot
dat er braakballen op de grond liggen.

• Zoek onder bomen bij een boswandeling; let op plekken
met uilennestkasten, daar is je kans het grootst. 

• Blijf niet te lang aanwezig en maak geen kabaal, uilen 
zijn vogels die de dag gebruiken om te rusten. 

• Het beklimmen van een nest(kast) moet je aan 
specialisten overlaten Dat mag je nooit zelf doen. 
Vrijwilligers van vogelwerkgroepen weten meestal wel 
hoe en wanneer dat kan. Misschien kun je een keer 
aanwezig zijn als een nestkast gecontroleerd wordt. 
Kun je meteen een paar braakballen vragen!

• Braakballenverzamelaars nemen natuurlijk een plastic
zak mee om de braakballen in te doen en thuis stoppen
ze ze in de vriezer. 
Dan gaan alle beestjes dood en is het pluizen eigenlijk 
heel schoon.
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