
Herken de ransuil 

Uiterlijk
Grootte	
Middelgrote uil. Lengte 31-37 cm. 
Spanwijdte 86-100 cm. Kleiner dan 
bosuil

Kleed 
Lijkt op velduil. Geel-bruin 
verenpatroon met vrij regelmatige 
strepen. 
Patroon lijkt op boomschors. 

Kenmerken 
Lange oorpluimen en fel oranje 
ogen.

Silhouet 
Bij gevaar of verstoring oorpluimen 
opgezet. Lichaam lang en smal 
door de veren dicht tegen het 
lichaam te houden. 

Gezicht 
Geel-oranje gezichtssluier.

Vleugels 
Geen witte achterrand zoals bij 
velduil.

Man-vrouw 
Nauwelijks te onderscheiden. 
Mannetjes zijn iets kleiner en 
lichter.

Geluid
Volwassen ransuilen zijn over het 
algemeen vrij stil. 

De zang van een ransuil is een laag, 
diep “hoe”, en wordt elke 2,5 seconde 
herhaald. Het begint zacht en diep, maar 
wordt later harder en is tot op 1 km te 
horen. Het vrouwtje reageert hier op. 

De roep is een herhaald, zwak, nasaal, 
vibrerend “weeh”. 

De alarmroep is enigszins onstuimig, hees 
en nasaal “wrack-wrack-wrack”. Dit lijkt op 
een mix van kwaken en blaffen. 

De bedelroep van jonge ransuilen is een 
‘hartverscheurend’ en hoog “kie-jèè”. Het 
is langgerekt, jankend en zeer luid, op 
meer dan 1 km te horen.

Het vleugelklappen Het mannetje vliegt 
tijdens de balts rond nabij het nest en 
slaat zijn vleugels onder het lichaam tegen 
elkaar aan. Dit geeft een luid klappend 
geluid.

Algemeen
Ransuilen maken gebruik van (half)open 
cultuurland, met bosjes, laanbeplanting of 
erven en een groot aandeel grasland. In 
heel Nederland komen ze jaarrond voor.

Winterverblijf 
In de winter (oktober-maart) verzamelen 
ransuilen zich in groepen. Ze bezetten 
overdag een vaste roestplaats, vaak niet 
ver van een broedlocatie. Roestplaatsen 
kunnen zowel in loof- als naaldbomen zijn, 
maar ransuilen hebben de voorkeur voor 
klimop, hulst en coniferen. 

Broedseizoen 
In de broedperiode (half 
maart - begin augustus) 
zoeken ransuilen vaak 
kleine, dichte bosjes 
uit met vrij hoge 
bomen. Ransuilen 
bouwen geen eigen 
nest. Ze gebruiken 
oude nesten van 
kraaiachtigen 
(o.a. ekster of 

zwarte kraai), maar ook oude nesten van 
roofvogels (o.a. buizerd, sperwer), blauwe 
reiger, houtduif of eekhoorn. Ze maken 
ook gebruik van kunstmatige 
nesten. 

Broedgedrag 
Ransuilen broeden 
ongeveer vier weken. 
Na drie weken 
kunnen de jongen 
niet vliegen, maar 
verlaten wel al het nest. 
Nog twee weken later 

vliegen ze wel, maar zijn dan nog vier à 
vijf weken afhankelijk van de ouders. 

Zodra ze onafhankelijk zijn, kunnen 
ze honderden kilometers gaan 
zwerven. 

Voedsel 
In de schemering en ’s nachts zijn 
ransuilen actief op zoek naar voedsel. 

Ze jagen vooral op veldmuizen, maar 
ook andere muizen en vogels worden 
gegeten. Ze vliegen zigzaggend boven 
muizenrijke plekken, zoals bermen. 
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