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WAAR EEN DOODE UIL GOED VOOR IS. 

Waar een levende uil goed voor is, weet elkeen 
wel; al zal ieder belangstellende zijn eigen 
antwoord geven. Een verstandige boer zal 

zeggen: om veldmuizen en musschen op te ruimen; 
een vogelaar: om hem bij de lijmstokjes te zetten 
en een massa kleine pietjes te 
gelijk te bemachtigen; eenjacht-
opziener, die er meer van meent 
te weten dan een boer, en om 
zijn jonge haasjes en patrijzen 
denkt, acht hem alleen een 
schot hagel waard; voorbijge-
loovige menschen dient zijn 
lijk om tegen een schuurdeur 
gespijkerd, booze geesten af te 
weeren, die ziekte, dood of 
brand zouden veroorzaken. 

Voor ons natuurvrienden is 
een levende uil altijd even 
belangwekkend en goed, hetzij 
om ons een zachte emotie
rilling te bezorgen, als, op 
een avond-wandeling in de 
bosschen, een groot geluidloos iets voor onzeoogen 
voorbijschiet of als een rauwe kreet honderd
maal herhaald nu hier dan daar door de stilte 
snijdt. Als het een kerkuil is, is hij heel ge
willig, om zijn levenswijze te laten bestudeeren in 
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Ken nijdige ransuil op zijn rug liggende; hij laat zijn 
duimvleugels kijken. 

den ouden stofflgen klokketoren van een dorpskerk. 
Een steenuiltje heeft menig vogelvriend al een 

onvergetelijk uurtje bezorgd, wanneer het dier door 
een zwerm joelende en jauwende zangvogeltjes was 
omsingeld; daarbij kri]gt de beginnende natuur

onderzoeker vogels te zien, die 
zich anders niet zoo gemakke
lijk laten bekijken; en nog wel 
in een gemoedstoestand, die ook 
den onervaren vogelbespieder 
het naderen gemakkelijk maakt. 

Maar een dooie uil? Wel 
die geeft, hoe stom en stil • 
ook, menige opheldering over 
feiten, die wij tijdens zijn leven 
met verwondering opmerkten. 
Zoo vertelden de uileveertjes 
uit de vorige aflevering u al, 
hoe het mogelijk is, dat zoo'n 
groote vogel zoo geruischloos 
kan vliegen. De helft van zijn 
dekveerenisdons; daarin blijft 
een afgesloten luchtlaag hangen 

als in een lap watten, en dempt het geluid. En 
omvat ge den dikken hals van uw dood beestje, 
om het te verplaatsen of op te tillen, dan overvalt 
u stellig, net als mij voor de eerste maal, een lichte 
huivering; ge pakt voorzichtig toe met vier vingers 



222 D E L E V E N D E N A T U U R . 

3n een duim, maar ge krijgt geen vat; ge knijpt 
vaster; ijselijk diep dringen vingers en duim door, 
want ongeloofelijk dun is de eigenlijke hals; een 
draadje, vergeleken met het dikke veerenkussen, dat 
hem omgeeft. 

Ook is een dooie uil het gewone object voor 

jongelui, die eens het vogelopzetten willen gaan 
probeeren; maar dat valt niet mee; gewoonlijk 
blijft die arme uil het eenige beest, dat de taxider-
mist in spe mishandelt. Ik moet nog lachen, als ik 
denk aan het eerste kunstproduct van dit genre, 
dat uit mijn handen te voorschijn kwam; het was 
net een gestopte worst met veeren, kop en pooten. 
Vooral die hals 
wou maar niet 
stijf blijven 
staan; de kop 
ging a 11 ij d 
weer scheef 
hangen; en dat 
ondanks veel 
moeite en alle 
kunstmidde

len, die mijn 
papieren gids 
mij aan de hand deed; de pooten stonden er onder, 
of het beest versteend was bij het schaatsenrijden. 
Neen, aan opzetten heb ik sedert niet weer gedaan; 
want ik heb echte kunstenaars aan het werk gezien 
en ik weet nu wat er bij komt kijken. Ook in dit 
opzicht is nog kein Meister vom Himmel gevallen. 

Wat ieder van een levenden uil weet, is ook, dat 
hij een verbazend scherp gehoor heeft. Maar waar die 
beste ooren zitten, kun je aan een levend dier niet 
gemakkelijk zien. Zoo'n uil, al heb je hem op een 
kruk en al is hij vrij mak, heeft weinig eerbied 
voor den geest van onderzoek, die zijn jeugdigen. 

meester bezielt. Probeer je hem zoo te draaien, dat 
je hem eventjes kunt aaien, waar je vermoedt, dat 
zijn ooren zitten en tracht ge daar voorzichtig met 
een potloodje de veeren op te lichten, dan heb je, 
eer je het vermoedt, een flinke snavelpik beet. 

Dat de haarbosjes op den voorkop van sommige 
uilesoorten geen ooren zijn, al heeten de dieren er 

ook oor-uilen 
naar, is bekend 
genoeg. Die 
ffOoren" be-
hooren, naar 
hun wezen,tot 
de groep ken-
merken,welke 
een uil tot 
een s c h r i k 
w e k k e n d 

wezen maken. 
Dat is een raadselachtig verschijnsel in de dieren
wereld, die schrikvormen en schrikkleuren. Bij vele 
dieren, die van prooi leven, vooral van een vlugge 
prooi, is dat op te merken; die schijnooren van een 
uil en de vaak ontzaglijk wild uitziende oogen met 
hun breede vuurroode of oranje iris, de beweeglijke 

De einden van de buitenste twee slappennen (zie ook hot bovenste flg.) met de raadselachtige haakjes. 
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sluierveeren, het blazen en het snavelklapperen, 
het zijn allemaal schrikaanjagers, die in werking 
gezet worden, zoodra het beest een gevaarlijken tegen
stander voor zich meent te hebben; en misschien 
ook, om een prooi een stuip op het lijf te jagen, 
zoodat die stokstijf blijft staan of liggen. Misschien; 
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Poot van een Kerkuil. 

want het laatste kan, dunkt mij, alleen effect hebben 
bij de uilen, die ook bij dag jagen. De kopteekening, 
de kopmanen en de schijnoogen op het voorhoofd 
van een tijger zijn misschien op dezelfde wijze dat 
roofdier van nut. 

Hoe dit zij, voor het hooren kunnen die uiterlijke 
«ooren* stellig geen dienst doen. Of zij den drager, 
zooals beweerd wordt, fijne luchttrillingen bemerk-
baar kunnen maken, weet ik niet. In elk geval dan 
toch alleen bij windstilte. Maar om dat met zekerheid 
te kunnen uitmaken, zou je zelf een uil 
moeten wezen. Wel weet ik, dat een uil er 
nog een ander gehoor-orgaan op na houdt. 
Indien dit innerlijk zoo kunstig samen
gesteld en volmaakt is, als het uiterlijk 
doet vermoeden, dan zullen die onschuldige 
kopveertjes voor het hooren stellig wel 
overbodig zijn, en zullen ze wel alleen'tot comple
teering van het mombakkes behoeven te dienen. 

Een doode uil bijt niet; die merkwaardigheid 
schiet je door je hoofd, als je den sterken, vinnigen 
roofvogelsnavel op zij legt, den kop goed en profiel 
brengt, om te gaan zoeken naar het ware uilenoor. 

Laat toch niemand, die er in de gelegenheid toe 
komt, dat verzuimen. Wanneer ge de wangveeren 
opgelicht en over de gesloten oogen hebt gelegd, 
en ge laag op laag omhoog tilt, dan ontvouwt zich 
voor uw oog een inrichting, die u versteld doet 
staan. Ik wist inderdaad niet, wat ik zag, en ik 
moest mezelf met kracht te binnen brengen, dat 
dit heele wonderwerk toch nog maar niets anders 
kon zijn dan een oorschelp, een uitwendig iets, 
dat niets meer te doen heeft dan het opvangen 
van het geluid en misschien nog het bepalen van 
de richting, waaruit het komt. 

Daar onder die bedekking van wangveeren ligt 
een toestel, zoo wonderlijk van bouw en zoo sprekend 
van kleur bovendien, dat ge twijfelt of ge wel met 

veeren te doen hebt. Het zijn dan ook zeer bijzondere 
veeren; ze staan in afwisselend witte, bruine, en 
zwarte bosjes bijeen, en vormen een rij van borsteltjes, 
of liever talrijke rijen van haarbosjes, die samen een 
zeer ingewikkelden schuier vormen; zoo sierlijk als 
er in het royaalste damesboudoir geen te vinden 
is. In een gebogen vlak liggen haarbosjes mooi en 
regelmatig op en over elkander; ze overwelven in 
den natuurlijken stand een holte, die met een groot 
vlies overspannen lijkt; daarop loopen in zigzag 
verheven richels, die bovenaan in een nog dieper 
holte eindigen; daar in een hoek ziet ge een 
donkere driehoekige opening: de toegang tot den 
gehoorgang. Die geheele oorschuier was bij mijn 
exemplaar, een ransuil, bijna zoo lang als de dikke 
uilenkop breed is. Daar achter, naar den hals toe, 
liggen weer kleine, zachte veeren in rij op rij, die 
dwars op de richting van de schuiertjes aan de 
voorzijde staan. De heele uilenkop leek enkel oor 
te zijn! 

Of de uil die oorschuiers 's avonds opzet, om de 
boschmuizen door het mos te hooren loopen of het 
ademen van een slapend vogeltje te vernemen, kan 
ik niet zeggen; en dat is, dunkt me, ook niet ge
makkelijk waar te nemen. Wèl weet ik van een 
ander veerenbosje, dat de meeste uilen kunnen op
richten; het zijn de zoogenaamde duimvleugels. 

Oor van een Uansuil. 
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Wie zich uit zijn schooljaren nog herinnert, hoe 
een vogelvleugel gebouwd is, weet ook wel, waar 
die duimvleugels zijn te zoeken. Aan den onderarm 
(spaakbeen en ellepijp) zijn de kleine slagpennen 
bevestigd, aan de middelhand en vingers de groote 
(flg. 2). Waar middenhmd en vingers in elkaar 
gescharnierd zijn, steekt, evenals aan onze eigen 
hand, de duim zijwaarts uit, en bij de vogels draagt 
dit duimpje een apart stelletje veeren. Dit is bij 
sommige vogels heel mooi te zien, onderandere 
bij de Vlaamsche gaai, waar de duim veertjes door 
de richting van de witte en blauwe streepjes in 
het oog vallen, en ook bij de uilen waar ze bijzonder 
groot zijn. Bij een uil vallen ze vooral goed op te 
merken, wanneer het dier zich „opblaast" of zich 
„breed" maakt om te imponeeren; ze kunnen die 
extra-vleugeltjes bijna recht omhoog steken boven de 
vleugels uit. Een gevangen uil, die zich uit nijd op 
zijn rug gooit of zich schrap zet tegen den achter
wand van zijn kooi. laat geregeld zijn duimvleugels 
spelen. 

De heele vleugelinrichting is bij een doode uil 
ook zonder te snijden of te villen, goed te bestu
deeren; hij zit wel dik in de veeren, maar deze zijn 
zoo donzig, dat ge de botjes er best doorheen kunt 
voelen. 

Tusschen vleugel en rug dragen de vogels nog 
een aparte bos van veeren; deze driehoekige schouder
vleugels zijn bij een uil ook al weer bijzonder lang 
en dik; onder deze veeren loopt de bovenarm naar 
den schouder, ze maken van vleugel en romp één 
geheel, en sluiten zoo de lucht af, die, bij den neer
slag, tusschen lijf en vleugels door zou persen. De 
lange pezige band, die met een beveerde huidplooi 
schouder en pols verbindt, vult den vleugel aan de 
bovenzijde aan, en geeft er die teekenachtige bocht
lijn aan, waardoor ook meeuwevleugels zoo'n mooi 
vlucht-flguur op de lucht geven. 

Iets heel merkwaardigs vertoonen de buitenste 
slagpennen van een uilevleugel; aan het uiteinde 
van de smalle baardzijden bevinden zich een rij 
stijve eenigszins gebogen haren; waartoe die dienen, 
zou ik wel eens willen weten; als ze tenminste 
ergens toe dienen, wat toch altijd mogelijk is. 

Poot van een Ransuil. 

Wat iemand, die een dooie uil voor zich heeft, 
ook bijzonder treft, dat zijn de vreeselijke klauwen 
van zoo'n beest; beveerd tot aan de nagels en met 
één voorteen, de keerteen, die naar achteren kan 
gekeerd worden. Ware grijpvogels zijn het toch, die 
uilen, de poot en vooral de voet, is opmerkelijk 
kort; de hielbuiging ligt dicht bij de teenen. En 
wat een nagels en gegroefde eeltballen! Het is om 
té rillen, als je aan de arme muis of musch denkt, 
die in zo^'n nijptang wordt gevat. 

E. HEIMANS. 

DE LENTE KOMT. 
><r)egin Maart. 
_ J 3 De lente komt! Niet voor de groote menigte, 

die in stad of dorp blijft kleumen en winteren, 
tot de Paaschzon door de dikke jassen schijnt, of 
die op een Pinksterwandeling misschien al ontdekt, 
dat er bloemen in de velden en „vieze beesten" op 
de wegen en in de slooten zijn. Hemel, nee! Maar 
de lente komt nu voor den natuurvriend, die zich 
de moeite geeft — of liever zich 't genot gunt — 
haar te zoeken. 

En voor eerste teeken der lente wil ik dan npg 
niet eens houden de „winterbloei" van tal van 
planten. Daarvan was dit jaar niet zooveel te zien 
als 't vorige — zeker door de strenge vorst. Toch 
heb ik ze reeds begin Februari tusschen de vale 
sprietjes van het winterkoren zien liggen: de 
armoedige plantjes van de sterremuur, haast niet op 
te merkten, „groen en geel'' van de kou. Tegen den 
nog kalen welgrond „liggen" de madeliefjes te 
bloeien, zonder bloemsteel, zoo goed als in den 
knop. Als deze winterbloei meetelde, zou in de 
flora's de bloeitijd van de paarse doovenetel reeds in 
Februari beginnen. Geen tijd van 't jaar is er, 
waarin deze doovenetel haar naam zooveel eer 
aandoet: de heele plant, blad en kelk en bloem 


